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Editorial

Víte, jaká je nejčastější otázka, kterou pokládá lékař z praxe zástupci farmaceutické firmy? Většinu z Vás 
jistě nepřekvapí, že se jedná o dotaz: „Co máte nového?“ Mám neodbytný pocit, že po letech poklidného vývoje 
technologií a farmaceutik nám v poslední době vývoj v terapii diabetu doslova pádí. Diabetologie je v pohybu 
a zástupci firem nyní nevědí, kterou novinku představit dříve. Nevím, zda si na stálou změnu lze zvyknout, 
nicméně je realitou a je třeba se jí přizpůsobit a nabízené možnosti využít ve prospěch našich pacientů. Mám 
na mysli především představení zcela nových skupin antidiabetik (inkretiny, nová analoga inzulínu aj.), nové 
generace a vylepšení inzulínových pump, senzorů, glukometrů, dostupnost měření glykovaného hemoglobinu 
v ambulancích diabetologů, nové postupy v bariatrické chirurgii a další. S těmito změnami jdou ruku v ruce 
i doplnění jednotlivých doporučených postupů v diagnostice a léčbě diabetu, a3 již v podobě guidelines, či 
nových odborných publikací a konsensuálních konferencí. 

Protipólem těchto možností jsou problémy, s nimiž se pacient a potažmo jeho lékař v léčbě potýká a které 
se nám příliš nezměnily. Je jich jistě celá řada, ale budu-li zjednodušovat a zaměřím-li se na početně domi-
nantní skupinu diabetiků, tj. na obézní diabetiky 2. typu, je nasnadě, že v základu problému je životní styl 
– obezita, resp. ve většině případů metabolický syndrom, nevhodné složení a množství stravy a nedostatek 
pohybu. O příčinách tohoto stavu, který se týká nejen diabetiků, ale celé naší společnosti, můžeme diskutovat. 
Nicméně k řešení je třeba v obecné rovině dvou základní prostředků – jsou jimi terapeutické možnosti (léky, 
technika, medicínské postupy, edukovaní a erudovaní lékaři, peníze a fungující zdravotní systém) a využití 
těchto možností. To předpokládá ochotu se léčit a mnohdy změnit dosavadní životní styl. Z pokroku v dia-
betologii tak budou profitovat především ti nemocní, kteří se na léčbě aktivně podílejí. Nové léky a postupy 
jim to jen usnadní.

Aktuální číslo Vám přináší řadu kazuistik, věnovaných právě „žhavým novinkám“ v léčbě diabetu, mj. 
ve zvláštním suplementu s tématem využití liraglutidu, analoga GLP-1, v terapii diabetes mellitus 2. typu. 
Opomenuty však nebudou ani terapeutické zkušenosti s dalšími inkretiny, analogy inzulínu, problematika dia-
betických komplikací i další. Myslím, že velmi zajímavý je také rozhovor s prof. MUDr. Alexandrou Jirkovskou, 
CSc., z Centra diabetologie v IKEM o terapii inzulínovou pumpou u diabetu 2. typu, který je ilustrován řadou 
zajímavých datových výstupů z Národního registru pacientů léčených inzulínovou pumpou v ČR.

Současně bych rád informoval o tom, že jsme se rozhodli připravit v letošním roce jedno číslo časopisu 
navíc. Vydáme jej zanedlouho – k příležitosti Luhačovických diabetologických dní. V letošním roce tak 
připravíme pět řádných čísel a v edičním plánu je rovněž podzimní suplementum Syndrom diabetické nohy, 
tradiční ročníkové resumé na konci roku a možná i další mimořádná suplementa věnovaná novinkám ve 
farmakoterapii. Již v minulém čísle jsme informovali o zvýšení předplatného našeho časopisu na 200 Kč/rok, 
věříme, že Vás toto historicky první zvýšení ceny neodradí od jeho předplácení a že Vám bude vynahrazeno 
mimořádnými čísly a suplementy, která připravujeme. V tomto čísle (pokud nemáte aktivováno sponzorované 
předplatné od některé z firem) naleznete složenku či fakturu k úhradě předplatného, předem děkujeme za její 
včasné uhrazení.

S přáním krásných jarních dní
Karel Vízner

šéfredaktor

PS: už jste si obnovili svou registraci pro bezplatný odběr Pomocníka diabetologa 2011? Ne? Pak to nejsnáze 
učiníte na našich internetových stránkách (www.geum.org).

PPS: Nakladatelství GEUM je nově přítomno také na Facebooku.

Fotografie na obálce:

Metrosideros sp.
Železnec (Myrtaceae, 
myrtovité)

Jardin botanico, Tafira Baja, 
Gran Canaria

Jeden ze dvanácti novozé-
landských druhů železovce, 
tropického stromu rozšíře-
ného v celkem 50 druzích 
v jižní Asii a Oceánii. Pro 
krásné, většinou červené 
nebo oranžové květy je 
pěstován v řadě teplých 
oblastí světa jako okrasná 
dřevina.

foto: © GEUM – Mgr. Karel Vízner

Hibiscus makinoi Jotani 
et H. Ohba (Malvaceae)
(Ibišek makinoi)

Jardin botanico, Tafira Baja, 
Gran Canaria

Rostlina původem z Japon-
ska (Kjúšú a Rjúkjú) kvete 
nádhernými růžovými kvě-
ty. Extrakt z této rostliny 
se používá do krémů proti 
stárnutí (obsahuje estroge-
ny). Rod Ibišek zahrnuje 
více než 200 druhů, z nichž 
mnohé mají využití jako 
potravina, textilní nebo 
okrasná rostlina.

foto: © GEUM – Mgr. Karel Vízner
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Inzulínová analoga
v klinické praxi

Souhrn:
Kazuistika prezentuje, jak záměna inzulínu detemir za inzulín glargin u pacienta s diabetes 

mellitus (DM) 1. typu vedla ke snížení celkové denní inzulínové dávky o 21 % a současně k zásad-
nímu zlepšení metabolické kompenzace, které trvá.

Summary:
Insulin analogues in a clinical practice 
The case report presents how the switch from insulin detemir to insulin glargine in a patient 

with type 1 diabetes mellitus (DM) resulted in the reduction of total daily insulin dose of 21% and 
simultaneously to a substantial improvement of metabolic compensation that persists until now.

Janíčková ŽNárská, D. Inzulínová analoga v klinické praxi. Kazuistiky v diabetologii 9, č. 1: 4 –5, 
2011.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 1. typu

� inzulín glargin

� inzulín detemir

Key words:

� type 1 diabetes mellitus

� insulin glargine

� insulin detemir

Denisa Janíčková ŽWárská
Diabetologické centrum, LF UK a FN Motol, Praha

Úvod

Dlouhodobá inzulínová analoga jsou na trhu již několik a let 
a každý diabetolog má své zkušenosti s oběma dostupnými výše jme-
novanými preparáty. Výhody proti inzulínům s prodlouženou dobou 
účinku (NPH) jsou jednoznačné – dosažení nižší ranní glykemie 
nalačno, nižší riziko hypoglykemií (zejména obávaných nočních), 
v části studií je statisticky významné i zlepšení dlouhodobé kompen-
zace hodnocené glykovaným hemoglobinem – HbA1c (Home et al. 
2005; Aswell et al. 2006), a to zejména tam, kde byly kombinovány 
s krátkodobě působícími analogy proti klasickému krátce působícímu 
(HM) inzulínu (Garg et al. 2005).

O problematice rozdílu mezi dlouhodobými analogy bylo již 
nesčetněkrát diskutováno. Dokladem jsou také publikované studie 
srovnávající farmakokinetiku a farmakodynamiku obou inzulínů 
(Pieber et al. 2005; Porcellatti et al. 2007). Z klinického pohledu 
můžeme shrnout, že u DM 1. typu je třeba dávkování inzulínu 
detemir dvakrát denně, ve většině případů je potřeba vyšší celkové 
denní dávky k dosažení srovnatelné metabolické kompenzace. 
Zvýhodňovat paušálně ten či onen inzulín není na místě, jsou od-
lišné a každému pacientovi může vyhovovat jiná léčba, jak ukazuje 
následující kazuistika.

Kazuistika
24letý nemocný je sledován pro DM 1. typu od roku 1997, od svých 

11 let věku. Z dětské kliniky byl předán v lednu 2008 s HbA1c 8,9 %, 
což byl pacientův dlouhodobě setrvalý stav. Orgánové komplikace 

nebyly prokázány. Léčen byl humánními inzulíny (rychle působící 
(R): 8-7-7 IU, NPH 11 IU ve 22 hodin). Po rozboru glykemických 
profilů a s ohledem na nepravidelný režim chlapce byl převeden na 
inzulínová analoga (aspart 7-7-7 U, detemir 8-0-0-13 U). Do ledna 
2010 přibral pacient 5 kg (ze 70 na 75 kg, hmotnost si dodnes drží 
na této úrovni) dávky byly postupně zvedány na aspart 15-15-15 U, 
detemir 19-0-0-22 U, dohromady na 86 U/den, což činí navýšení 
celkové denní dávky o více než 100 %, HbA1c se přitom pohyboval 
stále v pásmu neuspokojivé metabolické kompenzace – 7,2 % (březen 
2009) ..8,2 % (červenec 2009)..7,5 % (říjen 2009)..7,4 % (leden 2010). 
V lednu 2010 jsme zaměnili dlouhodobý analog za inzulín glargin 
v dávce 38 U, inzulín aspart byl snížen o 10 U/den. Po třech měsících 
s dávkami glargin 38 U, aspart 10-10-10 U došlo k rapidnímu poklesu 
glykemických profilů, přičemž hypoglykemie jsou zcela ojedinělé 
a lehké, vážné se nevyskytly. HbA1c – 5,0 % (duben 2010)...5,2 % 
(červenec 2010)…5,3 % (říjen 2010)…5,1 % (prosinec 2010). Pacient 
nezměnil po nasazení glarginu své zvyklosti.

Celková denní dávka inzulínu po změně detemiru na glargin 
poklesla o 21 % při současném zásadním zlepšení metabolické 
kompenzace, které trvá dodnes.

Závěr
Kazuistika je dokladem toho, jak individuálně zaměřená léčba při 

respektování fyziologických principů vede ke zlepšení metabolické 
kompenzace.

Hodnoty HbA1c v textu jsou vedeny dle IFCC kalibrace.
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Eli Lilly a Boehringer Ingelheim spojí své síly ve výzkumu a vývoji

týká dvou perorálních antidiabetik společnosti Boehringer Inge-
lheim a dvou bazálních inzulínových analog vyvíjených společností 
Eli Lilly. Úmluva také počítá s možností společného vývoje mono-
klonální protilátky anti-TGF-beta dosud vyvíjené Eli Lilly.

(kviz)

Společnosti Eli Lilly a Boehringer Ingelheim oznámily v tisko-
vé zprávě, že podepsaly dohodu, podle které budou v globálním 
měřítku spolupracovat na vývoji a komercionalizaci produktů 
využitelných v léčbě diabetu. Jedná se o sloučeniny nacházející se 
v současné době ve středních a pozdních fázích vývoje. Dohoda se 

aktualita

4th International Congress on Prediabetes and the Metabolic Syndrome
Epidemiology, Management and Prevention of Diabetes and Cardiovascular Disease
April 6–9, 2011, Madrid, Spain

pozvánka

� Targeting products of the glucagon gene
� Circulating cells as new therapeutic targets: Modulating in-

flammatory and immune pathophysiology 
� Diabetes & Metabolic syndrome: Allied conditions 
� Changing the messenger: Targeting insulin physiology  
� Does targeting lipid physiology prevent the consequences of 

diabetes? 
� Glucose, A1c & CV complications 
� Novel targets for glycemia and obesity control

Congress Secretariat:
Kenes International, Tel.: +41 22 908 0488, Fax: +41 22 906 9140
E-mail: prediabetes@kenes.com

www.kenes.com/prediabetes2011

Scientific Programme
Plenary Sessions
� Metabolic syndrome and prediabetes: where are we in 2011? 
� Genetic and epigenetic targets for preventing and treating 

diabetes 
� Bariatric/Metabolic surgery for type 2 diabetes 
� Debates 
� CVD risk in diabetes throughout lifespan

Parallel Sessions
� The therapeutic potential of the intestines
� What have we learned about preventing diabetes from ran-

domized trials and epidemiology?
� Manipulating beta cell biology
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Zkušenosti s DPP-4 inhibitory 
v praxi terénního diabetologa

Souhrn:
Inkretiny a inhibitory jejich degradace v organismu, jejich dosud prokázané i potenciálně 

možné pozitivní metabolické účinky jsou v poslední době na odborných fórech velmi intenzivně 
diskutovány.

Pod vlivem těchto nadějných informací jsem i já ve své diabetologické praxi začala tyto léky 
používat. Z prvních zkušeností je nápadné, že vhodně vybraný diabetik z léčby poměrně rychle 
a výrazně profituje, někteří pacienti naopak přes všechny předpoklady na léčbu nereagují podle 
očekávání. Ukazuje se, že inhibitory dipeptidyl peptidázy 4 (DPP-4) jsou cennými pomocníky v mno-
ha mimořádných situacích, kdy je léčba metforminem kontraindikována nebo netolerována, kdy si 
např. z obavy z oběhového selhání netroufáme použít pioglitazon, nebo kdy nám riziko hypoglykemie 
(aJ už pacienta ohrožuje zdravotně nebo profesionálně) nedovolí léčit deriváty sulfonylurey.

Otázkou zůstává, jak vytipovat potencionální osoby, které nebudou reagovat na léčbu. Víme, 
že účinek inhibitorů DPP-4 spočívá v prodloužení biologického poločasu organismu vlastního 
glukagon-like peptidu 1 (GLP-1). Víme ale, co všechno ovlivňuje dostatečnou produkci GLP-1, 
aby měly inhibitory DPP-4 kde uplatnit svůj vliv?

Pro ilustraci uvádím několik stručných kazuistik, kde léčba inhibitory DPP-4 není možná 
úplně v souladu s oficiálními indikačními kritérii, ale která se někdy v konkrétních individuálních 
případech jeví jako nejlepší možná.

Summary:
An experience with DPP-4 inhibitors in a diabetologist outpatient practice
Incretins and inhibitors of their degradation in the body and their so far proved and potential 

positive metabolic effects have been intensively discussed at professional forums recently.
Being influenced by such hopeful information I also started to use these drugs in my medical 

practice. From the first experience it has been noticeable that an adequately chosen diabetic 
patient relatively quickly and significantly benefits from such treatment, on the contrary, despite 
all prerequisites some patients do not respond to the treatment as expected. It has been shown 
that dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitors valuably help in many special situations when the 
treatment with metformin is contraindicated or intolerated, when e.g. the risk of circulatory failure 
limits the use of pioglitazon, or when the risk of hypoglycemia (whether it jeopardizes the patient 
medically or professionally) limits the use of sulphonylurea derivates.

The unanswered question still remains, how to identify potential subjects who won’t respond to 
the treatment. We know that the effect of DPP-4 inhibitors is based on the extension of a biological 
half-life of the endogenous glucagon-like peptide 1 (GLP-1). However, do we know what exactly 
interferes with the adequate production of GLP-1, so that DPP-4 inhibitors could act effectively?

To illustrate this, I present some brief case reports, when the treatment with DPP-4 inhibitors 
may not be absolutely in the accordance to the official indication criteria, but in certain individual 
situations it sometime seems to be the best possible.

Hejnicová, K. Zkušenosti s DPP-4 inhibitory v praxi terénního diabetologa. Kazuistiky v diabetologii 9, 
č. 1: 6 –8, 2011.
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Úvod

Inkretiny jsou hormony uvolňované v gastrointestinálním traktu 
po potravním podnětu. Tyto hormony stimulují inzulínovou sekreci 
v závislosti na hyperglykemii, potlačují uvolňování glukagonu, mají 
trofický vliv na buňky pankreatu, zpomalují vyprazdňování žaludku 
a zvyšují pocit sytosti, tedy vedou ke snížení příjmu potravy. Nej-
významnějšími inkretiny jsou GLP-1 a GIP (glucose-dependent 
insulinotropic polypeptide).

V klinické praxi máme v současné době k léčbě diabetiků 2. ty-
pu k dispozici analoga GLP-1 a inhibitory DPP-4, které inhibují 
degradaci GLP-1 a tím zvyšují jeho hladinu v organismu. Aktuál-
ně je k dispozici sitagliptin, vildagliptin, ke klinickému použití je 
schválen již i saxagliptin, zatím ale není na farmaceutickém trhu 
k dispozici.

Předností inhibitorů DPP-4 je možnost perorálního podání a mi-
nimální výskyt nežádoucích účinků. V algoritmu léčby diabetu 2. typu 
je aktuálně jejich místo v kombinační léčbě s dalšími perorálními 
antidiabetiky (PAD) u nedostatečně metabolicky kompenzovaných 
diabetiků. Takovým diabetikem je z pohledu diabetologa ten, kdo 
přesáhne hladinu HbA1c 5,3 % (IFCC), z pohledu zdravotních po-
jišfoven 6 % (IFCC). Pro poměrně vysokou cenu inhibitorů DPP-4 
stanovily zdravotní pojišfovny přesná indikační kritéria, která limitují 
jejich preskripci. V tomto okamžiku se terénní diabetolog nutně do-
stává do situace, kdy se nemůže zbavit pocitu, že diabetikovi, který 
by z léčby inhibitory DPP-4 s ohledem na předpokládaný vývoj jeho 
diabetu nejvíce profitoval, lék předepsat nemůže.

Jak tedy vybírat vhodného pacienta? Jak co nejpřesněji před-
vídat, že právě tento námi vybraný diabetik zareaguje na léčbu 
žádoucím poklesem HbA1c a zpomalením progrese poruchy inzulí-
nové sekrece? A jak přitom neporušit indikační kritéria zdravotních 
pojišfoven?

Kazuistika č. 1
46letému pacientovi bez významnějšího předchorobí byla v roce 

2003 zjištěna hraniční glykemie nalačno, od té doby na kontroly ne-
chodil. V únoru 2010 vyhledal sám naši ambulanci pro progredující 
slabost, únavnost a polydipsii. Hodnota HbA1c byla v té době 10,8 % 
(IFCC), glykemie nalačno 19,6 mmol/l, C-peptid 813 pmol/l. Ostatní 
laboratorní vyšetření byla bez významných odchylek, mikrovaskulární 
komplikace nezjištěny. Tělesná hmotnost 94 kg, výška 176 cm, BMI 
30,35 kg/m2.

Již při prvním vyšetření pacient zdůrazňoval, že se věnuje spor-
tovnímu létání, měl obavy z užívání hypoglykemizující medikace, 
obával se stanoviska sportovního lékaře a zákazu létání. Ve snaze 
o rychlou a bezpečnou kompenzaci diabetu mu byl předepsán met-
formin v dávce 1 000 mg 0-0-1 a sitagliptin 100 mg 1-0-0 tbl.

Na další kontroly se dostavil vždy zcela bez obtíží, hodnota HbA1c 
v květnu byla 5,3 % (IFCC) v červnu (před vyšetřením sportovním 
lékařem) 4,6 %, v září 4,2 %. Pacient se nadále věnuje sportovnímu 
létání.

Kazuistika č. 2
Pacientka (53 let) s pozitivní rodinnou anamnézou stran diabetu 

– matka a oba její rodiče se léčí pro diabetes mellitus 2. typu, matka 

inzulínem. Pacientka podstoupila v 27 letech cholecystektomii, od 
té doby zachycen intermitentně patologický nález na hepatogramu, 
dále hypertenze, dyslipidemie. Od roku 2004 naměřena hraniční 
glykemie nalačno, od února 2009 prokázán diabetes mellitus, dopo-
ručena dietní opatření. Matčiným glukometrem si pacientka naměřila 
postprandiální glykemii 20 mmol/l a sama vyhledala naši ambulanci 
v září 2010. Hodnota HbA1c byla 7,9 % (IFCC), glykemie nalačno 
13,2 mmol/l, C-peptid z technických důvodů není zatím k dispozici, 
alaninaminotranferáza (ALT) 1,31 µkat/l, aspartátaminotranferáza 
(AST) 0,77 µkat/l, ostatní laboratorní vyšetření bez významných 
odchylek, mikrovaskulární komplikace nezjištěny. Tělesná hmotnost 
pacientky byla 69 kg, výška 157 cm, BMI 27,99 kg/m2.

Pro patologické hodnoty ALT a AST nepříliš jasné etiologie jsem 
chtěla vyčkat s podáním metforminu do dovyšetření hepatopatie, 
proto byla léčba zahájena sitagliptinem 100 mg 1-0-0 tbl.

V listopadu 2010 přišla pacientka na kontrolu zcela bez obtíží, 
HbA1c 3,9 %, hepatogram normalizován – ALT 0,43 µkat/l, AST 
0,36 µkat/l, dle sonografického vyšetření břicha pravděpodobně 
steatóza jater.

Kazuistika č. 3
61letá pacientka s kardiologickými potížemi (po revaskularizaci 

myokardu v červenci 2002), hypertonička, v anamnéze dále dyslipi-
demie, astma, polyvalentní alergie, diabetes mellitus 2. typu (od roku 
2008 pro intoleranci metforminu na dietě).

V listopadu 2008 došlo ke zhoršení kompenzace diabetu: HbA1c 
6,0 % (IFCC), glykemie nalačno 6,9 mmol/l, C-peptid 2,65 ng/ml, 
mírná dyslipidemie, ostatní laboratorní vyšetření bez významných 
odchylek, mikrovaskulární komplikace nezjištěny. Tělesná hmotnost 
pacientky byla 68 kg, výška 162 cm, BMI 25,91 kg/m2.

S ohledem na anamnézu byl doporučen sitagliptin 100 mg 1-0-0 
tbl. Na kontrole v březnu 2009 byla zjištěn hodnota HbA1c 4,9 %, dále 
kontroly po třech měsících s hodnotami HbA1c 5,2..4,7..5,0 %.

Kazuistika č. 4
63letý pacient, hypertonik, v anamnéze toxická ulcerózní kolitida 

v roce 2009. O hraniční glykemii ví asi 30 let a snaží se o racionální 
stravovací režim, nikdy nebyl obézní (mj. pro výše zmíněnou kolitidu). 
Od roku 2007 byl diabetes mellitus léčen jen metforminem 500 mg 
denně, větší dávku pacient netoleroval. V červnu 2010 došlo ke zhorše-
ní kompenzace – HbA1c 8,3 % (IFCC), glykemie nalačno 8,4 mmol/l, 
C-peptid 2,76 ng/ml, mírná dyslipidemie (snížení HDL cholesterolu, 
vyšší triacylglyceroly), ostatní laboratorní vyšetření bez významných 
odchylek, mikrovaskulární komplikace nebyly zjištěny. Tělesná hmot-
nost pacienta byla 81 kg, výška 174 cm, BMI 26,75 kg/m2.

K metforminu jsme přidali vildagliptin, následně byla v srpnu 
zjištěna hodnota HbA1c 7,0 %, v prosinci 6,0 %.

Kazuistika č. 5
Pacient (52 let) prodělal v roce 2003 flebotrombózu, dlouhodobě 

léčen pro dyslipidemii a steatózu jater. Diabetes mellitus 2. typu byl 
zjištěn v roce 2000, od roku 2007 léčen metforminem třikrát denně 
850 mg. Pacient byl praktickým lékařem odeslán do naší ambulance 
v prosinci 2008 s počínajícími projevy senzorické distální diabetické 
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polyneuropatie. Byl svým praktickým lékařem zevrubně poučen 
o možnosti léčby inhibitory DPP-4, kterou při první návštěvě naší 
ambulance s odkazem na boj s obezitou důsledně požadoval.

V prosinci 2008 ukázalo vyšetření tyto hodnoty: HbA1c 5,6 % 
(IFCC), glykemie nalačno 8,9 mmol/l, C-peptid z technických 
důvodů není k dispozici, imunoreaktivní inzulín (IRI) 21,9 mIU/l 
(norma 2–21 mIU/l). Tělesná hmotnost pacienta byla 156 kg, výška 
191 cm, BMI 42,76 kg/m2. Do terapie byl přidán sitagliptin 100 mg 
1-0-0 tbl.

V květnu 2009 byla naměřena hodnota HbA1c 4,3 % a v srpnu 
2009 3,7 %. Projevy neuropatie vymizely.

Kazuistika č. 6
43letý pacient, hypertonik, prodělal v červnu roku 2009 biliární 

pankreatitidu. Diabetes mellitus byl zjištěn v roce 2006 a od počát-
ku byla zavedena terapie metforminem dvakrát denně 850 mg. Do 
naší ambulance byl odeslán pro zhoršení kompenzace v srpnu 2009 
– HbA1c 6,3 % (IFCC), glykemie nalačno 6,4 mmol/l, C-peptid 3,66 
ng/ml (norma 0,9–2,7 ng/ml). Tělesná hmotnost pacienta byla 86 kg, 
výška 176 cm, BMI 27,76 kg/m2.

Nemocný je řidič z povolání a obával se hypoglykemizující medi-
kace, proto byl k metforminu přidán sitagliptin 100 mg 1-0-0 tbl.

V listopadu přišel na kontrolu s hodnotou HbA1c 4,5 %, zcela 
bez obtíží, při dalších kontrolách (po třech měsících) byly zjištěny 
hodnoty HbA1c 4,2 a 3,8 %.

Diskuse
Ze souboru diabetiků, které jsem v letech 2008–2010 léčila sita-

gliptinem nebo vildagliptinem, 8 pacientů na léčbu prakticky nere-
agovalo, 33 pacientů zareagovalo naopak rychlým poklesem HbA1c. 
Průměrný pokles HbA1c u 33 respondérů byl po třech měsících léčby 
1,6 % (0,9–5,5 %). Pokud bych počítala i pacienty, kteří na léčbu 

nereagovali, v podstatě se mé zkušenosti shodují s údaji v literatuře: 
pokles o 0,5–1,0 % (Pelikánová et Bartoš 2003).

Během léčby jsem u žádného z diabetiků nezaznamenala nárůst 
hmotnosti ani hypoglykemii. Jen jedinému pacientovi musela být 
léčba sitagliptinem vysazena pro dyspeptické a vertiginózní obtíže. 
Společným rysem mých diabetiků úspěšně léčených inhibitory DPP-4
bylo poměrně krátké trvání diabetu, pouze mírná nadváha (BMI 
25,91–30,35 kg/m2, jen jeden pacient měl BMI 42,76 kg/m2), normální 
nebo jen mírně zvýšená hladina C-peptidu.

Závěr
Z výše uvedeného vyplývá, že inhibitory DPP-4 jsou lékovou sku-

pinou neobvykle perspektivní z hlediska účinnosti a jak se zatím zdá 
i bezpečnosti. Jejich použití v běžné praxi má ovšem zatím bohužel 
svá především finanční a administrativní omezení.
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47. diabetologické dny v Luhačovicích
14.–16. duben 2011, Luhačovice

Konferenci již tradičně konanou v Luhačovicích pořádá Česká diabetologická společnost ČLS JEP ve 
spolupráci se Slovenskou diabetologickou společností.
Součástí programu budou nejen původní odborná sdělení, ale i edukační blok věnovaný hraničním 
tématům v diabetologii a sesterská sekce.

Nakladatelství GEUM je partnerem odborného jednání sester a stejně jako v předchozích letech vydá-
vá samostatné suplementum časopisu Sestra v diabetologii, jehož obsahem jsou abstrakta přednášek 
a posterů sesterské sekce.
Letos poprvé připravujeme u příležitosti luhačovického kongresu také mimořádné číslo Kazuistik v dia-
betologii (v letošním ročníku vyjde tedy pět řádných čísel).

Těšíme se na setkání s Vámi u našeho prezentačního stánku.

pozvánka
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Individualizace léčby u diabetika 
se srdečním selháním

Souhrn:
Předkládaná kazuistika ilustruje nutnost individualizace léčebného postupu nejen podle 

stadia a kompenzace diabetu a přidružených onemocnění, ale v rámci možností také podle potřeb 
a přání pacienta.

Summary:
Individualization of the treatment in a patient with diabetes mellitus and heart failure
The presented paper illustrates the need of individualization of the therapeutic process not 

only according to the stage and compensation of diabetes mellitus and its comorbidities, but, within 
the limits, also according to the patient’s needs and wishes.

Owen, K. Individualizace léčby u diabetika se srdečním selháním. Kazuistiky v diabetologii 9, č. 1: 
10 –13, 2011.
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Úvod

Současné možnosti léčby diabetu 2. typu jsou nesrovnatelně širší 
než před 10 lety. Stále se ale v praxi setkáváme se stejnými postupy, 
sice ověřenými časem, ale nevyužívajícími novější antidiabetika, která 
by lépe odpovídala patofyziologii onemocnění i potřebám pacienta. 
Se snižující se věkovou hranicí, od které se diabetes 2. typu obje-
vuje, bude stále více třeba vzít v potaz nejen glykemické parametry 
kompenzace (jednoduše, i když jen dočasně dosažitelné kombinací 
derivátů sulfonylurey a metforminu), ale také ostatní složky me-
tabolického syndromu – obezitu, lipidové spektrum, hypertenzi, 
a při rozvoji komplikací rovněž jejich léčbu. Zde je potřeba využít 
moderní léky ze skupin thiazolidindionů, gliptinů a agonistů GLP-1 
(glucagon-like peptide 1) receptorů, inzulínových analog, ale také 
modernějších antihypertenziv s příznivým metabolickým působením 
a vhodně vybraných hypolipidemik a jejich kombinací. Existuje množ-
ství nezávazných doporučení, jak postupovat v případě rozvinutého 
metabolického syndromu. Pro potřeby tohoto sdělení postačí, když 
si uvědomíme průběh rozvoje jeho jednotlivých složek, od inzulínové 
rezistence na úrovni různých orgánů a tkání, která se může projevovat 
jako abdominální obezita, dyslipidemie, hypertenze a různé stupně 
poruch glukózové homeostázy. Proto v začátcích diabetu pracujeme 

především na snížení inzulínové rezistence a teprve s odstupem mnoha 
let od diagnózy očekáváme deficienci inzulínu, kterou substituujeme. 
V případě přetrvávající obezity, jak je běžné, ale i diabetik 10 let od 
diagnózy může být převážně inzulinorezistentní a nedostatečná kom-
penzace nemusí znamenat vyčerpání sekreční kapacity.

Kazuistika
Referovaná pacientka (ročník 1964) je v mé péči od července 

2006, kdy se dostavila na doporučení kardiologa pro obezitu při 
hypertenzi a mikroskopicky verifikované borreliové karditidě, pře-
trvávající i po opakovaném přeléčení antibiotiky.

V osobní anamnéze byla kromě hypertenze trvající 4 roky (od 38 
let věku) zajímavá též přítomnost gestačního diabetu při 1. těhotenství 
ve 26 letech. Primoinfekce Borrelia burgdorferi nebyla zachycena, 
diagnóza byla stanovena při vyšetřování opakovaných palpitací 
v průběhu roku 2005 – pacientka byla dvakrát přeléčena kombinací 
antibiotik, ovšem s přetrvávajícím zvýšeným titrem IgM protilátek.

Rodinná anamnéza ukázala zatížení hypertenzí u obou rodičů 
a juvenilní hypertenzí u mladšího bratra (diagnóza v 17 letech); 
všichni členové rodiny mají normální hmotnost a další konkomitantní 
interní onemocnění nejsou známa.

Borrel Amédée (1867–1936) – francouzský biolog. Studoval přírodní vědy na Univerzitě v Montpellier. V letech 1892–1895 pracoval v laboratoři Ilji Mečnikova v Pasteurově institutu v Paříži 
(studium tuberkulózy). V letech 1900–1914 přednášel bakteriologii a věnoval se výzkumu virového původu zhoubných nádorů. Za 1. světové války údajně vyvinul jednu z prvních známých 
plynových masek. Později (1919) se stal vedoucím bakteriologického pracoviště lékařské fakulty Univerzity ve Štrasburku. Je spoluautorem (spolu s Yersinem a Calmettem) vakcíny proti 
dýmějovému moru. (Zdroj informací: archiv redakce)

Burgdorfer Willy (*1925) – americký bakteriolog, parazitolog a entomolog. Vystudoval ve Švýcarsku, řadu let pracoval v Rocky Mountain Laboratory (výzkumné zařízení U. S. National Institute 
of Health) v Montaně, USA. Celkem zatím publikoval více než 220 článků a knih. V roce 1982 popsal původce lymské boreliózy (Borrelia burgdorferi). (Zdroj informací: archiv redakce)
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Obezitologická anamnéza pacientky ukázala obraz normální 
porodní hmotnosti a normální váhy v dětství a dospívání. K zásad-
nímu zvýšení hmotnosti došlo až v průběhu těhotenství ve 26 letech 
(hmotnostní přírůstek 26 kg, před porodem pacientka vážila 101 kg), 
kdy se též manifestoval gestační diabetes, dobře kompenzovaný 
dietním režimem. Porod proběhl bez komplikací, syn byl zdráv (po-
rodní hmotnost 3,75 kg, délka 51 cm). Návrat k normálním hladinám 
glykemie však nebyl po porodu nikdy ověřen, pacientka uvedla, že 
k lékaři nechodila. Hmotnost se jí podařilo zredukovat přibližně na 
95 kg (maximální „netěhotenská“ životní hmotnost), které si s malými 
výkyvy (±2 kg) udržela až do diagnózy hypertenze v 38 letech. Dle 
vlastních slov „asi“ zvýšením fyzické aktivity, při kterém se také ma-
nifestovaly již zmíněné palpitace, zhubla za 6 měsíců přibližně 4 kg. 
Poslední 3 měsíce si tuto hmotnost udržuje, ani přes opakovanou 
snahu se jí nedaří dále hubnout.

Vstupním vyšetřením byla zjištěna hyperglykemie 10,7 mmol/l 
nalačno při vystupňované inzulinorezistenci (71,1 mIU/l nalačno). 
Aktuální hmotnost 93,9 kg při výšce 161 cm, body mass index (BMI) 
36,2 kg/m2, krevní tlak 140/100 mmHg.

Tělesné složení vstupně vyšetřené 16kanálovou bioimpedancí je 
zachyceno na obrázku č. 1 (ICW – objem intracelulární vody, ECW 
– objem extracelulární vody, Protein – svalová bílkovina, Mineral 
– dopočítaná hodnota kostní i nekostní minerálové hmoty, BFM – ce-
lotělový tuk). V pravé části obrázku jsou normální hodnoty pro ženu 
dané výšky a věku. Patrná je relativně závažná dehydratace, množství 
tělesné vody neodpovídá ani částečně BMI, proto se jeví jako zásadní 
nadbytek tukové tkáně. Lze předpokládat, že při dostatečné hydra-
taci by nadbytek tukové tkáně nebyl 24 kg, ale pohyboval by se spíše 
v rozmezí 16–18 kg, tj. cca 30–32 kg BFM.

Vzhledem k záchytu diabetu byl nejdříve nasazen metformin 
v dávce 2×500 mg s postupnou titrací až na 1 850 mg denně, v kom-
binaci s orlistatem (Xenical 2×1 tbl). Dietní režim byl po zhodnocení 
vstupního jídelníčku (přibližně 7 500 kJ) nastaven na energetický 
příjem 6 000 kJ (150 g sacharidů a 75 g bílkovin) denně, s monitorací 

příjmu tuků v každém obědě a večeři (do 15 g). Pacientce se za dva 
měsíce podařilo snížit tělesnou hmotnost o 3,6 kg, při následující kon-
trole za další dva měsíce však znovu přibrala 1,2 kg. Přiznávala časté 
chyby v jídelníčku (večerní „chutě na sladké“, kterým není schopna 
odolat) a nepravidelné užívání Xenicalu (před kterým ji „kamarádky 
varovaly“). Kompenzace diabetu byla i nadále neuspokojivá – glyko-
vaný hemoglobin 7,4 % (IFCC), lačná glykemie 8,6 mmol/l.

V listopadu 2006 byl proto po konzultaci s kardiology nasazen 
rosiglitazon 2 mg a pacientka byla postupně převedena na fixní kombi-
naci rosiglitazon/metformin (Avandamet 2 mg/1 000 mg dvakrát den-
ně). Orlistat byl vyměněn za sibutramin 15 mg. Během následujícího 
roku bylo postupně dosaženo hmotnostního úbytku 8,2 kg (tj. 10 % 
z iniciální hmotnosti) až na 83,3 kg (BMI 32 kg/m2) v říjnu 2007. Na 
obrázku č. 2, který ukazuje tělesné složení v této době, je vidět zlepše-
ní hydratace a tudíž „dramatický“, ale ve skutečnosti nadhodnocený 
úbytek tukové tkáně. Kompenzace diabetu byla v daném období 
dobrá (lačné ranní glykemie 6–7 mmol/l, postprandiální glykemie 
rovněž v rozmezí 6–7 mmol/l, glykovaný hemoglobin 5,9–6,2 %) až 
do května 2009, kdy se manifestovalo srdeční selhání a rosiglitazon 
i metformin byly okamžitě vysazeny.

Při hospitalizaci pro srdeční selhání byl nastaven inzulínový re-
žim (NovoMix 30 12-0-6 jednotek s. c.), při němž došlo ke zhoršení 
kompenzace diabetu (s preprandiálními glykemiemi stále 6–7 mmol/l, 
ovšem postprandiálně spíše v rozmezí 9–10 mmol/l, hodnoty glyko-
vaného hemoglobinu stouply na úroveň 7,1 %) a zvýšení hmotnosti 
o 2,8 kg na 86,1 kg za 6 týdnů.

V srpnu 2009 – na prosbu pacientky a po dohodě s ambulantním 
ošetřujícím kardiologem – jsme se domluvily na ukončení inzulinote-
rapie a nasazení velmi malé dávky metforminu s prodlouženým uvol-
ňováním (Glucophage XR 500 mg), současně s extenzivní edukací 
případných situací, kdy je třeba metformin okamžitě vysadit. Zároveň 
byla nasazena léčba vildagliptinem v dávce 2×50 mg, v kombinaci 
s reedukací zaměřenou na snížení denního energetického příjmu na 
4 200 kJ a na fyzickou aktivitu dle doporučení Rekondičního centra 

Obr. č. 1: Tělesné složení pacientky při vstupním vyšetření Obr. č. 2: Tělesné složení po redukci hmotnosti (říjen 2007)
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VŠTJ MEDICINA PRAHA, které se rehabilitační a aerobní akti-
vitou pacientů se srdečním selháním zabývá.

Stabilizovat a udržet přijatelnou hmotnost se od té doby daří 
velmi dobře (v rozmezí 83–84,5 kg během posledního 1,5 roku). 
Kompenzace diabetu je uspokojivá, i když ne vynikající: při selfmo-
nitoringu (alespoň třikrát týdně párové hodnoty a jednou za 14 
dní velký glykemický profil) se ranní lačné glykemie pohybují mezi 
5,8–7,0 mmol/l, postprandiální glykemie mezi 7,4–8,9 mmol/l, s od-
povídající hodnotou glykovaného hemoglobinu 6,5 %. Systolická 
funkce levé komory je velmi dobrá, s ejekční frakcí 55 %, v terapii hy-
pertenze aktuálně postačuje ramipril 5 mg 1-0-0 a moxonidin 0,3 mg 
0-0-1. Dyslipidemie je udržována na hodnotách LDL-cholesterolu 
2,8–3,3 mmol/l a triacylglycerolů 1,8–2,0 mmol/l kombinací atorvas-
tatinu 10 mg 0-0-1 a mikronizovaného fenofibrátu 267 mg 1-0-0.

Diskuse a závěr 
Předložená kazuistika ilustruje různé možnosti léčby diabetu 

komplikovaného srdečním selháním, které je při věku pacientky 
(45 let v době manifestace) relativně vzácné. K rozvoji této kompli-
kace rozhodně přispěla kombinace dlouhotrvající středně těžké až 
těžké hypertenze a borreliové karditidy (která sama k srdečnímu 
selhání predisponuje), pravděpodobně též akcelerované přítomností 
diabetu. V neposlední řadě je možné, že nasazení rosiglitazonu, 
i přes konzultaci a schválení ošetřujícím kardiologem, také přispělo 
k manifestaci srdečního selhání.

Další oblastí, kterou se kazuistika zabývá, je vztah tělesné 
hmotnosti a kompenzace diabetu a ilustrace vlivu tělesného složení 
na hmotnost. V naší ambulanci rutinně hodnotíme tělesné složení 
sofistikovanou 16kanálovou bioimpedancí, která velmi těsně koreluje 
se zlatým standardem klinického hodnocení tělesného složení, duální 
rentgenovou absorpciometrií – DEXA. Můžeme tak zhodnotit, jestli 
poklesy či přírůstky na váze jsou „správné“, tj. dosažené redukcí 
tukové hmoty, nebo „nesprávné“, způsobené např. poklesem hmoty 
svalové tkáně při inaktivitě (klasický obraz nárazových, déletrvajících 
diet) či dehydratací (také běžný obraz v diabetologické ambulanci – tři 
dny před kontrolou u svého diabetologa pacient téměř nejí a nepije, 
„aby měl dobrý cukr“). Relativní dehydratace u této pacientky tedy 
byla spíše vysvětlitelná její velkou snahou o váhovou redukci těsně 
před vstupním vyšetřením u mě.

Co se týče zvolené terapie diabetu, je rozhodně možné disku-
tovat o vhodnosti rosiglitazonu u pacientky ohrožené srdečním 
selháním, ale celkové zkušenosti s rosiglitazonem v naší ambulanci 
stran dosažené dlouhodobé kompenzace byly vynikající a referovaná 
pacientka je jediná, u které je možné uvažovat o roli rosiglitazonu 
v rozvoji srdečního selhání, ovšem ve velmi predisponovaném terénu. 
Další otázkou k diskusi je volba inzulínového režimu po manifestaci 
srdečního selhání – naše zkušenosti ukazují jako vhodnější alternativu 
intenzifikovaný inzulínový režim, obzvláště u mladé, inteligentní 
pacientky. S odpovídající edukací (pacientka byla již velmi dobře 
seznámena s energetickými hodnotami potravin, s vhodným rozsahem 
a formami fyzické aktivity apod.) je tento režim mnohem flexibilnější 
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a nemusí vést k významným váhovým přírůstkům. Možná dalším 
kontroverzním rozhodnutí je znovunasazení metforminu po diagnóze 
srdečního selhání, i když ve velmi malé dávce. Opět proběhlo po 
konzultaci s kardiologem, kdy jsme se shodli na tom, že využijeme 
inteligence pacientky a pokusíme se vyhovět jejímu přání vysadit 
inzulín. Nasazení malé dávky metforminu bylo provázeno rozsáhlou 
edukací o hypoxii, kdy by mohlo dojít k jeho kumulaci. Za celou dobu 
užívání nebylo nikdy potřeba metformin vysadit; laktát nemonitoru-
jeme, jelikož nikdy nebyla prokázána klinická relevance jeho hladin. 
V kombinaci s plnou dávkou vildagliptinu bylo dosaženo uspokojivých 
hladin glykemie i glykovaného hemoglobinu – uspokojivých proto, 
že ve fázi rozvinutých komplikací diabetu je pro pacientku mnohem 
nebezpečnější hypoglykemie, kterou při inzulinoterapii pocifovala 
pravidelně a musela ji zajídat.

Perorální terapie diabetu, která hypoglykemie nezpůsobuje, 
umožňuje pacientce, která je velmi motivovaná na této léčbě vydržet, 
dodržovat striktní dietní režim a pravidelnou fyzickou aktivitu. Je 
zřejmé, že v budoucnu lze očekávat nutnost další intenzifikace léčby. 
Vzhledem k negativní zkušenosti s nevhodně zvoleným inzulínovým 
režimem, který vedl k vzestupu hmotnosti a prokazatelnému zhoršení 
kompenzace diabetu, je však prozatím pro pacientku důležité, že je 
alespoň dočasně – a to už více než 1,5 roku – dostatečně kompenzována 
perorální, vysoce individualizovanou léčbou.
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Vliv kyseliny thioktové na bolestivé 
projevy diabetické polyneuropatie

Souhrn:
Kyselina thioktová (α-lipoová) je látka uplatňující se jako kofaktor v mnoha enzymatických 

komplexech, je součástí citrátového cyklu i dýchacího řetězce. Především pro své antioxidační 
vlastnosti se stala žádaným dietním suplementem. Známý je také její pozitivní efekt na některé 
chronické komplikace diabetu.

Sledovali jsme vliv kyseliny thioktové na bolestivé projevy diabetické polyneuropatie. Kyselina 
thioktová podávaná formou nitrožilní infuze po dobu deseti dnů významně snížila tyto projevy 
u hospitalizovaných diabetiků 1. a 2. typu.

Summary:
The effect of thioctic acid on painful symptoms of diabetic polyneuropathy
Thioctic acid (α-lipoic) is an agent acting as a cofactor in many enzymatic complexes; it is 

a part of the citrate cycle as well as of the respiratory chain. Due to its antioxidative character it 
has become a demanded dietary supplement primarily. Its effect on certain chronic complication 
of diabetes mellitus is also known. 

We monitored the effect of thioctic acid on painful symptoms of diabetic polyneuropathy. Thi-
octic acid administered intravenously for a period of ten days significantly reduced the symptoms 
in hospitalized patients with type 1 and 2 diabetes mellitus.

Lesná, J., Musil, F., Lášticová, M., Borkovcová, J., Šmahelová, A. Vliv kyseliny thioktové na bolestivé 
projevy diabetické polyneuropatie. Kazuistiky v diabetologii 9, č. 1: 14 –16, 2011.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus

� diabetická polyneuropatie

� kyselina thioktová 
(α-lipoová)

Key words:

� diabetes mellitus

� diabetic neuropathy

� thioctic acid (α-lipoic acid)

Jana Lesná, František Musil, Martina 
Lášticová, Jitka Borkovcová, Alena Šmahelová
Klinika gerontologická a metabolická, Lékařská fakulta UK a FN v Hradci Králové

Úvod

Kyselina thioktová (α-lipoová; 6,8-dithiooktanová) se v organis-
mu syntetizuje enzymaticky v mitochondriích z kyseliny oktanové. 
Je také přijímána ve stravě, kde je obsažena především v živočišných 
zdrojích (svalovina, ledviny, játra), v menší míře potom v ovoci a zele-
nině (špenát, brokolice) (Shay et al. 2009). Absorbuje se rychle v ne-
změněné podobě. Její biologická dostupnost po perorálním podání je 
však značně variabilní, např. v závislosti na množství současně přijaté 
potravy, formě (volná kyselina, sůl), v případě dietních doplňků je 
diskutovanou otázkou vhodný poměr R- a S-enantiomeru (Takaishi 
et al. 2007; Carlson et al. 2007; Breithaupt-Grögler et al. 1999).

V organismu se kyselina thioktová vyskytuje z velké části v re-
dukované formě jako DHLA (dihydrolipoová kyselina). Hromadí se 
především v játrech, srdci a kosterních svalech. Otázka akumulace 
v mozkové tkáni není plně dořešena, pozitivní vliv suplementace 
kyseliny thioktové na kognitivní funkce je ovšem zřejmý (Hager 
et al. 2007). Hlavní biodegradační cestou je β-oxidace, kyselina 
i její metabolity jsou primárně vylučovány močí (Biewenga et al. 
1997).

Kyselina thioktová existuje ve dvou optických izomerech – enan-
tiomerech (R-, S-), přičemž pouze R-forma je biologicky aktivní 
jako kofaktor. Uplatňuje se v mitochondriálních multienzymových 
komplexech katalyzujících oxidativní dekarboxylaci α-ketokyselin 
(např. pyruvát dehydrogenáza, 2-oxo-glutarát dehydrogenáza, trans-
ketoláza) (Vanden Boom et al. 1991). Kyselina thioktová tvoří se 
svou redukovanou formou (DHLA) pár, jenž je považován za jeden 
z nejefektivnějších přirozených antioxidantů. In vivo je však působení 
kyseliny jako antioxidantu, především vzhledem k velmi rychlé degra-
daci v organismu, přičítáno spíše nepřímému účinku, spočívajícímu 
v posílení syntézy a regeneraci ostatních nízkomolekulárních anti-
oxidantů (např. vitaminu C a E, glutathionu) (Biewenga et al. 1997; 
Busse et al. 1992). Kyselina thioktová i DHLA navíc účinně vyvazují 
kovové ionty (např. Cu2+, Zn2+, Pb2+). V závislosti na vyvázaném kovu 
se chelatace podílí např. na snížení škodlivého vlivu volných radikálů 
v mozkové tkáni pacientů postižených Alzheimerovou chorobou nebo 
na snížení nežádoucí oxidace LDL (low-density lipoproteins) částic 
(Bush 2002). Kyselina thioktová působí protizánětlivě, snižuje expresi 
VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule 1), ICAM-1 (intercellular 
adhesion molecule 1), TNF-α (tumor necrosis factor α) a interleu-
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kinů IL-1 a IL-6 (Kunt et al. 1999; Sola et al. 2005). Je také látkou 
ovlivňující reaktivitu cévní výstelky. Zvyšuje syntézu oxidu dusnatého, 
důležitého vazorelaxantu, který je zásadní pro homeostázu cévní 
stěny a prevenci rozvoje endotelové dysfunkce (Sola et al. 2005). 
Kyselina thioktová se dále uplatňuje v mezibuněčné signalizaci, po-
dílí se na zvýšení inzulínem zprostředkovaného vychytávání glukózy 
tkáněmi a tím významně moduluje inzulínovou rezistenci. Studie 
prováděné na izolovaných kosterních svalech laboratorních potkanů 
potvrzují dvakrát větší biologický účinek R-enantiomeru v porovnání 
s S-formou. R-enantiomer navíc jako jediný zároveň zvyšuje syntézu 
glykogenu a oxidaci glukózy (Streeper et al. 1997).

Užití kyseliny thioktové v terapii
diabetické polyneuropatie

Vzhledem k výše zmíněným vlastnostem kyseliny thioktové je 
její terapeutické využití směrováno na skupinu pacientů s diabetes 
mellitus (DM). Uplatnění v klinické praxi našla především v léčbě 
diabetické polyneuropatie (tab. č. 1), která je nejčastější komplikací 
diabetu – její prevalence je udávána v rozmezí 10–80 %.

Za nejdůležitější rizikový faktor pro rozvoj neuropatie je považo-
vána hyperglykemie. Patologické změny zahrnují jak axonální degene-
raci (spíše u pomalu progredující symetrické distální polyneuropatie), 
tak segmentální demyelinizaci (spíše u fokální neuropatie).

Léčba diabetické polyneuropatie je symptomatická, kauzální 
terapie není dosud známa. Mezi doporučené léky první volby patří 
preparáty ze skupiny antikonvulziv – gabapentin a pregabalin. Další 
možností jsou antidepresiva (tricyklická, inhibitory zpětného vychytá-
vání serotoninu a noradrenalinu), jejich užití bývá ovšem limitováno 
nežádoucími účinky (např. ortostatická hypotenze, anticholinergní 
působení). Při velmi intenzivních bolestivých projevech zvažujeme po-
dávání opioidů (Pelikánová et Bartoš 2010). V poslední době přibývají 
důkazy o příznivých účincích kyseliny thioktové na diabetickou neuro-
patii a rozšiřuje se její terapeutické užití u takto postižených diabetiků. 
Mezi nejvýznamnější dosud provedené klinické studie sledující efekt 
kyseliny thioktové v léčbě diabetické polyneuropatie patří bezpochyby 

ALADIN (Alpha-Lipoic Acid in Diabetic Neuropathy) a SYDNEY 
(Symptoms of Diabetic Polyneuropathy). Kyselina thioktová zde 
byla podávána perorálně, intravenózně, nebo v kombinaci. Ve studii 
ALADIN byl zaznamenán výrazný úbytek symptomů diabetické poly-
neuropatie, po perorálním užití však nebyl benefit zřetelně vyjádřen. 
Studie SYDNEY prokázala příznivý klinický efekt kyseliny thioktové 
i po perorálním podání (Ziegler et al. 1999; 2006).

Metodika 
Na našem pracovišti jsme sledovali vliv kyseliny thioktové na 

bolestivé projevy diabetické polyneuropatie neustupující po terapii 
gabapentinem (v dávce 3×300–600 mg/den). Do studie bylo zařazeno 
12 diabetiků 1. typu (věk 28–71 let, průměrná doba trvání diabetu 
25 let; glykovaný hemoglobin 6,9±2,1 %, IFCC) a 14 diabetiků 2. ty-
pu (věk 54–77 let, průměrná doba trvání diabetu 17 let; glykovaný 
hemoglobin 7,3±1,9 %, IFCC) s algickými projevy diabetické poly-
neuropatie (distální senzitivní forma – 22 pacientů, senzomotorická 
forma – 2 pacienti, thorakoabdominální forma – 1 pacient, kraniální 
neuropatie – 1 pacient) (tab. č. 2).

Před začátkem sledování byla u všech pacientů vysazena medi-
kace gabapentinem.

V průběhu desetidenní hospitalizace podstoupili diabetici léčbu 
infuzemi kyseliny thioktové (600 mg/den). Hodnocení bolestivých 
projevů probíhalo v jednodenních intervalech, vždy ve stejnou dobu, 
formou dotazníku s osmistupňovou škálou bolesti (0 – stav nezměněn, 
8 – bez potíží).

Získaná data byla statisticky zhodnocena pomocí software Sig-
maStat (Systat, USA) – one-way ANOVA repeated measurement.

Výsledky
V průběhu desetidenní léčby kyselinou thioktovou formou nit-

rožilní infuze došlo ke statisticky signifikantnímu (p<0,001) úbytku 
algických projevů neuropatie, na konci sledování v průměru o 4,4 

Alzheimer Alois (1864–1915) – německý lékař. Navštěvoval univerzity v Aschaffenburgu, Tübingenu, Berlíně a Würzburgu. Lékařskou kariéru začal v útulku pro mentálně postižené ve 
Frankfurtu nad Mohanem. Svá pozorování zaměřil na pacienta jménem Auguste Deter a po jeho smrti popsal příznaky nemoci, kterou Emil Kraepelin pojmenoval Alzheimerova choroba. 
(Zdroj informací: archiv redakce)

diabetická neuropatie

rychle reverzibilní
� hyperglykemická neuropatie
� inzulínová neuritida (vyvolaná léčbou)

reverzibilní

� mononeuropatie
   - proximální motorická neuropatie
   - kraniální neuropatie (parézy n. III., IV.,
     VI., VII.)
   - thorakoabdominální neuropatie
� kompresivní neuropatie

progresivní

� symetrická distální senzitivně-motorická 
polyneuropatie
� polyneuropatie tenkých vláken
� autonomní neuropatie

smíšené formy

Tab. č. 1: Klasifikace diabetické neuropatie dle možné reverzibility 
(dle: Tesfaye 2002)

charakteristika výběrového souboru DM 1. typu DM 2. typu

počet pacientů 12 14

� muži 4 7

� ženy 8 7

průměrný věk (roky) 52±13 64±7

trvání DM (roky) 25±10 17±12

perorální antidiabetika
(počet pacientů) 0 10

inzulinoterapie (počet pacientů) 12 12

� počet jednotek inzulínu
(střední hodnota)

50,9 62

glykovaný hemoglobin (%, IFCC) 6,9±2,1 7,3±1,9

BMI (kg/m2) 29,1±4,2 34,4±6,4

Tab. č. 2: Charakteristika skupiny sledovaných diabetiků
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stupně hodnotící škály (tj. 55 %); u diabetiků 1. typu byl zaznamenán 
pokles o 3,68 stupně (46 %), u diabetiků 2. typu o 4,94 stupně (62 %) 
– viz graf č. 1. Posun mediánu hodnotící škály algické stupnice 0→6, 
posun modu 0→7. Účinek léčby infuzemi kyseliny thioktové nebyl 
závislý na věku či pohlaví pacientů, délce trvání diabetu, výši glyko-
vaného hemoglobinu ani intenzitě inzulinoterapie. V podskupině 
kuřáků (celkem 5 pacientů) byl antalgický účinek léčby redukován 
téměř o 20 % v porovnání s nekuřáky či bývalými kuřáky.

Diskuse a závěr
Kyselina thioktová podávaná formou nitrožilní infuze po dobu 

deseti dnů významně snížila bolestivé projevy diabetické polyneu-
ropatie u hospitalizovaných diabetiků 1. a 2. typu. Lze však před-
pokládat určité nadhodnocení účinku ze strany pacientů vzhledem 
k jistému podílu „placebo efektu“, jejž s sebou přináší statut léčby 
za hospitalizace a intravenózní podávání farmaka, které je mnohými 
pacienty považováno za efektivnější. 
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Graf č. 1: Ústup bolesti po podání kyseliny thioktové (průměrné 
hodnoty)
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Psychologické aspekty
léčby inzulínovou pumpou

Souhrn:
Článek pojednává o psychologických aspektech léčby inzulínovou pumpou (CSII), o kontrain-

dikaci z psychických důvodů, emoční a behaviorální reakci na nasazení a samotnou léčbu. Zmíněn 
je postoj k technice i sociální a interpersonální aspekty CSII (přístup a ne/přijetí okolím). Zvláštní 
pozornost je věnována nežádoucí manipulaci s inzulínem a strachu z hypoglykemie a hyperglyke-
mie, včetně konkrétního příkladu. Uvedeny jsou faktory podílející se na neuspokojivé kompenzaci 
diabetu při léčbě CSII. V závěru je podán přehled edukačních doporučení, jak pomoci nemocnému 
přijmout léčbu inzulínovou pumpou.

Summary:
Psychological aspects of the treatment with an insulin pump 
The paper deals with psychological aspects of the treatment with the insulin pump (CSII); its 

contraindications caused by psychological reasons, emotional and behavioral reaction to the initiati-
on of the treatment, and the treatment itself. The attitude to the technology and social and interperso-
nal aspects of CSII (an approach and rejection/acceptation by the vicinity) are mentioned. The parti-
cular attention is given to the unwanted manipulation with insulin and the fear of hypoglycemia and 
hyperglycemia, and a specific case report is included. Factors contributing to the unsatisfactory gly-
cemic control during the CSII treatment are listed. Finally, an overview of educational recommenda -
tions in helping patients to accept the treatment with the insulin pump is presented.

Hrachovinová, T. Psychologické aspekty léčby inzulínovou pumpou. Kazuistiky v diabetologii 9, č. 1: 
17 –20, 2011.
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Technika v posledních desetiletích razantně vstupuje do diabeto-
logie a podílí se na terapii diabetu v podobě nejrůznějších léčebných 
pomůcek – glukometrů, inzulínových per, inzulínových pump a nej-
nověji prostředků pro kontinuální monitoraci glykemií.

Léčba kontinuální podkožní inzulínovou infuzí (CSII – Conti-
nuous Subcutaneous Insulin Infusion) neboli inzulínovou pumpou 
je specifickou variantou intenzifikované inzulínové terapie. Využívá 
trvalý přívod inzulínu v malých dávkách podkožně, které pokrývají 
základní (bazální) potřebu inzulínu, doplněný o bolusové dávky 
inzulínu prandiálně. To umožňuje mnohem efektivnější a flexibil-
nější nastavení inzulínové léčby a její přizpůsobení životnímu stylu 
a potřebám diabetiků (Jankovec et al. 2008).

Při léčbě inzulínovou pumpou vstupuje do složité interakce 
moderní technika a potřeby, přání a prožívání nemocného jedince. 
Psychologické aspekty v souvislosti s léčbou CSII se týkají:

1. indikace, resp. kontraindikace této léčby z psychických důvodů;
2. psychické reakce na nasazení pumpy;
3. psychické a behaviorální reakce na léčbu;
4. možných komplikací (např. nežádoucí manipulace s inzulínem).

Indikace

Při léčbě inzulínovou pumpou je první a zásadní otázkou indika-
ce. Medicínská kritéria nejsou předmětem tohoto sdělení. Jirkovská 
(2006) uvádí, že podle doporučení Americké diabetologické asociace 
(ADA, 2004) jsou nejvhodnějšími kandidáty pro léčbu pumpou pa-
cienti, kteří jsou motivováni být zodpovědnými za svoji terapii, pacienti, 
kteří potřebují být flexibilní v denním režimu, a těhotné diabetičky. 
Léčba pumpou není vhodná pro diabetiky, kteří pumpu ani po dů-
kladném poučení nechtějí, nejsou ochotni si měřit často glykemie, jsou 
postiženi vážnou psychickou nemocí, nebo jsou závislí na alkoholu či 
drogách. V odborné literatuře není stanoveno, co znamená neurčité 
označení „psychická nemoc“, a kontraindikace z psychických příčin 
celkově není jednoznačně vymezena. 

Psychická reakce na nasazení pumpy
Nasazení inzulínové pumpy přináší s sebou určité psychosociální 

aspekty či problémy (Hrachovinová 2006):
� nároky na zvládnutí techniky, obsluhy pumpy;
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� život s přístrojem;
� závislost na přístroji;
� možné narušení tělového schématu, pocit „cizího tělesa na těle“;
� reakce sociálního okolí na přístroj (partner/ka, vrstevníci, 

spolupracovníci atd.).
I když se jedná o specifický případ – užití techniky s cílem zlepšení 

zdravotního stavu, přesto do léčby CSII vstupuje i názor nemocného 
na techniku obecně. Jak ji vnímá, hodnotí a prožívá. Zda ji považuje 
za exaktní, objektivní, přesnou, věcnou, spolehlivou, nepodléhající ná-
hodným vlivům, nebo za neosobní, studenou, odcizenou, nepřátelskou, 
příliš složitou a tím nesrozumitelnou a nevyzpytatelnou. Léčba pomocí 
přístroje vzbuzuje emoce, jak pozitivní (důvěra, úleva, spolehnutí se), 
tak negativní (nejistota, nedůvěra, obavy, úzkost, strach z neznámého, 
strach z bolesti, strach ze selhání techniky, obavy o samotný přístroj 
– „Jsem technický antitalent, mám problémy zvládnout mobil, jak bych 
se mohl(a) naučit obsluhovat pumpu?“). K technice se váží nejrůznější 
předsudky a mýty, např. o její zázračnosti či nebezpečnosti („Nechci 
být pokusným králíkem.“ „Připadal(a) bych si jako robot.“). Setkáváme 
se s fascinací technologií (nejen u mladých nemocných) i s určitým 
společenským trendem, kdy používat techniku je „in“ a bránit se jí je 
považováno za „out“.

Dále se zde uplatňují vlivy vnější i vnitřní, osobnostní i sociální 
a jejich interakce.

K faktorům na straně jedince patří nejen výše uvedený postoj 
k technice jako takové, ale i postoj k novému a ke změně (vždy se jedná 
o změnu léčby), transfer zkušenosti (vlastní i zprostředkované) jak s tech-
nikou jako celkem, tak s inzulínovou pumpou, a především emoce s tím 
vším spojené. Určitý vliv může mít také věk, vzdělání a možná i gender 
rozdíly. V neposlední řadě hraje roli osobnost nemocného, především 
jeho emoční (ne)stabilita, míra úzkosti, adaptability, ochoty učit se 
novému a patrně celá řada dalších osobnostních charakteristik.

Faktory na straně pumpy jsou: její spolehlivost, snadná obsluha, 
diskrétnost, dostupnost servisu (zajišfovaného příslušnou firmou) 
a fungující zázemí zdravotnického zařízení.

Technika v léčbě nepochybně mnohé umožňuje, usnadňuje, ale 
svou přítomností také vyvolává nové problémy, související s požadavky 
na ovládání (vyžaduje nové dovednosti) i dalšími nároky (senzorický-
mi, kognitivními). „Testuje kompetenci“ nemocného („Zvládnu to?“ 
„Dokážu se to všechno naučit?“), zviditelňuje problém i nemoc pro 
pacienta a jeho okolí.

Tématem je i prožívaná závislost na přístroji, zloba na něj (často 
tajená), zásah do tělesné integrity a narušení tělesného schématu. 
V interpersonálním kontextu je problémem nepřijetí inzulínové pumpy 
okolím, především partnerem či partnerkou, a z toho vyplývající možné 
tajení a skrývání přístroje a strach z jeho eventuálního odhalení. 

Ve vztahu k inzulínové pumpě nemusí panovat shoda mezi nemoc-
ným a jeho důležitými blízkými osobami. Druzí mohou mít jiný postoj 
k CSII než pacient samotný a výsledkem je celá řada možných kom-
binací (pozitivní × negativní postoj; přijetí × nepřijetí; tlak × odpor) 
a vznik nedorozumění až konfliktů. Rodiče dospívajícího nemocného 
tlačí na nasazení pumpy, chtějí pro své dítě přece to nejlepší a neberou 
v úvahu jeho výhrady. V opačném případě rodiče (nebo pouze jeden 
z nich) podceňují schopnosti svého dítěte zvládnout obsluhu, či vnímají 
jeho přání mít CSII jen jako rozmar. V některých případech je nemocný 
dospívající/dospělý v psychické akceptaci pumpy dále než jeho rodiče/
partner. Někdy si nemocný přeje CSII především proto, že ji viděl u jiných 
pacientů a chce ji pro sebe také, aby nezůstal pozadu. Jindy dospělé děti 

odrazují staršího rodiče od této léčby s poukazem, že technika už pro něj 
není. V klinické praxi se setkáváme i s přístupem, kdy zodpovědnost za 
zvládnutí obsluhy CSII chce nemocný předat druhé osobě. Žena zdů-
razňuje, aby informace byly sdělovány výhradně manželovi, který se prý 
o obsluhu pumpy postará. Možností je opravdu mnoho.

Problémy s přijetím léčby CSII vyvolávají i pochyby a nejistotu, 
jak se zachovat v některých situacích (např. při sprchování, koupání, 
sportu, cestování letadlem, atd.). Obavy nemocných se váží také 
k možnému narušení sexuálního života. Dalším tématem (a to nejen 
pro ženy) je oblečení, resp. jak a kde pumpu nosit, skrývat, atd. To vše 
jsou oblasti, které je nezbytné s nemocným probrat ještě před nasaze-
ním CSII. V mnoha případech je vhodné, aby se rozhovoru a edukace 
účastnil i jeho partner či partnerka.

Z psychologického hlediska pro některé nemocné znamená inzu-
línová pumpa ještě větší odlišování se od ostatních zdravých, nebo od 
ostatních tradičně léčených pacientů s diabetem. Toto odlišení může 
být vnímáno různě: jako pozitivní („Jsem léčen/a tím nejlepším možným 
způsobem, který nejvíce simuluje přirozenou sekreci inzulínu.“), nebo 
negativní („To už je to se mnou špatné, když mi nabízejí takový moderní 
přístroj“). Prožívání inzulínové pumpy jako stigmatu je vždy závažné 
a vyžaduje náležitou pozornost ze strany zdravotníků a individuálně 
vedenou edukaci. Bagatelizace zde nejen nefunguje, ale mnohdy 
situaci dále zhoršuje.

Vyskytují se však i reakce okolí, které nelze předvídat a které mo-
hou mít až bizarní charakter. Dospělý 40letý muž, vysokoškolák, pracovně 
vytížený, s dobrým rodinným zázemím (ženatý, se dvěma malými dětmi), 
štíhlý, sportující, s velmi aktivním životním stylem, spokojený, léčený CSII 
mnoho let, s výbornou kompenzací diabetu (HbA1c trvale do 5 %, IFCC) 
se dozvěděl, že v místě bydliště (satelit u Prahy) se o něm vypráví, že „má 
díru do břicha, tam nějakou hadičku, že má rakovinu a brzo umře“.

V neposlední řadě může nasazení a léčba pomocí CSII u nemoc-
ného vyvolat emoční reakci vztahující se k samotnému onemocnění 
diabetem. Permanentní přítomnost inzulínové pumpy na těle může 
znamenat konfrontaci s realitou nevyléčitelného onemocnění („Nyní 
už nemohu cukrovku ignorovat.“ „Okolí si všimne, bude to komentovat, 
ptát se. TeN už cukrovku neutajím.“). Odmítavá reakce, často bouřlivá, 
se pak vztahuje spíše k diagnóze diabetu než k pumpě jako takové. 
Podobné případy není snadné v běžné praxi uspokojivě zvládnout, 
vyžadují interdisciplinární přístup a často i konzultaci psychologa. 

Psychická a behaviorální reakce na léčbu
Pacienti léčení inzulínovou pumpou tvoří specifickou skupinu: 

převážně více motivovanou (a terapie CSII může být dalším impulzem 
pro pacienta), schopnou efektivního selfmonitoringu a samostatné 
úpravy léčby, sledovanou zkušenými lékaři ve větších a komplexnější 
péči poskytujících diabetologických centrech (Jankovec et al. 2008).

V klinické realitě je skupina pacientů léčených CSII značně 
heterogenním souborem. Odlišnosti se týkají zdravotního stavu 
(délka trvání diabetu, metabolická kompenzace nemoci, přítomnost 
akutních a pozdních komplikací a dalších chorob atd.) i okolností 
nasazení pumpy. Je zásadní rozdíl v tom, zda se jedná o první volbu 
(např. relativně krátce po stanovení diagnózy diabetu, při plánování 
těhotenství, nebo po objevení se problémů při stabilizaci hodnot 
glykemií), či o tzv. „krabičku poslední záchrany“ (po vyčerpání všech 
ostatních léčebných možností). Záleží také na samotném startu: zda šlo 
o přání pacienta, jeho aktivní zájem o tuto léčbu, nebo se na počátku 
objevovaly výhrady k nasazení CSII, které nakonec vyústily v pacien-
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tův souhlas. Takovýto souhlas bývá často ambivalentní, podmíněný 
a pouze formální. V některých případech je inzulínová pumpa přijata 
jen racionálně, nikoli emočně.

První období léčby může také probíhat rozdílně: hladce (pacient 
se rychle přikloní k léčbě, koriguje své původní výhrady, je příjemně 
překvapen), nebo se vyskytnou nejrůznější počáteční problémy (infekce 
v místě vpichu, hypoglykemie, potíže s obsluhou, negativní reakce okolí 
atd.) (Hrachovinová 2006).

Při uvažování o psychologických aspektech léčby CSII záleží mimo 
jiné i na věku nemocného při jejím zahájení. Nepochybně se liší nemocné 
dítě od dospívajícího, dospělého a nemocného vyššího věku. Nejedná 
se pouze o specifické nároky na edukaci a zvládnutí obsluhy pumpy, ale 
zjevně o odlišnosti života s přístrojem v různých věkových obdobích. Spe-
cifický přístup obecně vyžadují např. dospívající, těhotné ženy, pacienti 
vyššího věku a dále ti, kteří se již v minulosti inzulínovou pumpou léčili, 
ale léčbu ukončili, nebo jim byla z různých důvodů přerušena.

Z hlediska spokojenosti s CSII jsou důležitá i očekávání nemocné-
ho od léčby inzulínovou pumpou, která mohou být reálná, či nereálná 
(zázrak, nadměrné spoléhání). V tom případě nemocný neprovádí 
selfmonitoring, celkově příliš uvolní dodržování léčebného režimu, 
včetně diety („Pumpa to srovná, udělá za mě.“).

Možné nesnáze či komplikace
Pokud kompenzace diabetu při léčbě inzulínovou pumpou není 

dobrá, můžeme uvažovat o mnoha velmi různorodých faktorech, 
týkajících se:

� celkového zdravotního stavu;
� diabetu (lability glykemií, přítomnosti pozdních komplikací 

atd.);
� compliance a adherence nemocného;
� charakteristiky nemocného (věk, osobnost, životní styl atd.);
� nedostatků ve zvládnutí obsluhy CSII;
� informací (i zprostředkovaných a z různých zdrojů: internet, 

jiní nemocní, vlastní zkušenost z minulosti atd.);
� vztahu lékař–pacient;
� motivace k léčbě CSII;
� názorů a postoje důležitých blízkých osob k inzulínové pumpě; 

vlivu širšího okolí;
� životního stylu; pracovních podmínek;
� nedostatečné edukace;
� specifických psychických problémů (psychická labilita, úz-

kostnost, manipulace s inzulínem, přítomnost poruch příjmu 
potravy atd.).

Řada výše uvedených faktorů se může vyskytnout – a běžně se tak 
stává – nikoli izolovaně, ale ve složitých interakcích.

Nelze jednoznačně odpovědět, který pacient neprofituje z léčby 
inzulínovou pumpou. Patrně jsou to ti nemocní, kteří:

� celkově mají značné rezervy v obsluze pumpy;
� neumějí si poradit v různých (méně obvyklých) situacích;
� jsou málo adaptabilní;
� mají k pumpě vážné výhrady, často tajené;

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY LÉČBY INZULÍNOVOU PUMPOU
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� pumpu nechtějí, ale nechají si ji nasadit („vnutit“) na naléhání 
zdravotníků, případně jiných osob; 

� neadekvátně očekávají od pumpy příliš;
� vykazují výraznou non-compliance;
� manipulují s inzulínem.
Manipulace s inzulínem mají rozličnou motivaci. Velmi často stojí 

v pozadí strach, např. ze zvýšení hmotnosti nebo z hypoglykemie či 
hyperglykemie.

Velmi závažný dopad má strach z hypoglykemie, který vede k typic-
ky vyhýbavému chování, tj. k udržování hladiny glykemií v „dostatečně 
bezpečné vzdálenosti“ od nízkých hodnot. Každý nemocný si tuto 
bezpečnou vzdálenost nastavuje sám a často si ji pro jistotu časem ještě 
zvětšuje („co kdyby“). Reálně to může znamenat, že se nemocný snaží, 
aby se svými hodnotami nedostal např. pod 15 mmol/l! Paradoxně pro 
to užívá i informace získané během edukace, postupy selfmonitoringu 
a možnosti inzulínové pumpy: „Měřím se, abych věděla, jakou mám 
glykemii. Když mám okolo 15 mmol/l, hned si vezmu něco k jídlu. Někdy 
si také dám méně inzulínu, nebo vypnu pumpu“. Nemocný si zpravidla 
uvědomuje, že jeho strach je nadměrný, nepřiměřený daným hodnotám 
glykemie a nesmyslný vzhledem ke skutečné nebezpečnosti dané situ-
ace. Nedokáže ale svůj strach překonat. Ba naopak, očekávání nízkých 
hodnot glykemie vede u strachu z hypoglykemie k rozvoji anticipační 
úzkosti. Její výskyt může narůstat vlivem různých faktorů, vnitřních 
(např. stres) i vnějších (např. tehdy, když je nemocný svědkem těžké 
hypoglykemie u jiného nemocného ve svém okolí). Nemocný pak může 
dostat „nálepku“ málo spolupracujícího pacienta a skutečná příčina 
jeho chování nemusí být odhalena. Exaktní údaje o prevalenci strachu 
z hypoglykemie chybí, ale klinická zkušenost svědčí o častém výskytu 
především mezi nemocnými léčenými inzulínem a inzulínovou pum-
pou. Důsledky pro zdravotní stav takto trvale udržované hyperglykemie 
bývají velmi závažné, mnohdy ireverzibilní.

Jiným příkladem je strach z hyperglykemie, který je doprovázen 
strachem z pozdních komplikací, z budoucnosti, případně ze smrti. 
Pro ilustraci uvádím konkrétní případ manipulace s inzulínem: naším 
pacientem je 39letý muž s diabetes mellitus 1. typu v trvání 17 let, 10 let 
léčen CSII (nyní Minimed Paradigm), HbA1c 4,3 % (IFCC). Následující 
záznam je ze srpna 2010, denní dávka inzulínu byla v té době 80 jednotek 
(tělesná hmotnost 95 kg): Výlet s rodinou

� 15 h – pozdní oběd (smažený sýr s kroketami, zmrzlina, pivo, 
dojídání dceřiny porce); glykemii nezná, inzulínovou pumpu má 
dopoledne vypnutou

� 16 h: 15 mmol/l – přidal si 9 jednotek inzulínu (a šel spát)
� 18 h: 12,5 mmol/l – přidal si 10 jednotek inzulínu (bez jídla)
� 22 h: 3,1 mmol/l – 0,5 l Coca-coly
� 4 h: 17,5 mmol/l – přidal si 13 jednotek inzulínu
� 7,30 h: 3,5 mmol/l – snídaně, vypíná pumpu
 Shrnutí: za 12 hodin si aplikoval 32 jednotek inzulínu jako bolus 

a prodělal dvě hypoglykemie. 
Strach z hyperglykemie, resp. z pozdních komplikací vedl v minulosti 

u tohoto nemocného k nárůstu hmotnosti i dávek inzulínu. Při podob-
ném postupu (viz výše), který prováděl v řádu měsíců, dosáhla v lednu 
2010 jeho hmotnost 120 kg (výška 185 cm, BMI 35 kg/m2) a denní 
dávka inzulínu byla 200 jednotek. Jeho strach je dlouhodobě rezistentní 
vůči opakované edukaci a v současnosti přetrvává i po pozitivní změně 
životního stylu a snížení hmotnosti i denní dávky inzulínu na přiměře-
nou hodnotu. Nemocný vykazuje vysokou pohotovost k „impulzivnímu 
řešení“ při úpravě glykemií (Hrachovinová 2010). 

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY LÉČBY INZULÍNOVOU PUMPOU

PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.
Centrum diabetologie IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
e-mail: tahr@ikem.cz

Několik doporučení, jak pomoci pacientovi přijmout 
inzulínovou pumpu

� Pečlivě indikovat k léčbě.
� Důsledně uplatňovat individuální přístup.
� Pacienta nejen poslouchat, ale skutečně mu naslouchat.
� Vyvarovat se direktivního přístupu.
� Respektovat pacienta (jeho názory, postoje).
� Věnovat maximální pozornost jeho otázkám.
� Nebagatelizovat především jeho emoce.
� Respektovat rozhodnutí pacienta.
� Pozor na manipulaci. 
� Poskytovat podporu.

Závěr
Závěrem lze říci, že léčba inzulínovou pumpou nesmí nahrazo-

vat neznalost či nedodržování základních zásad v denním režimu 
či dietě, v tomto případě ji musíme považovat za neracionální 
a neefektivní. Flexibilita režimu, kterou pumpa usnadňuje, tak bývá 
odměnou jen velmi dobře spolupracujícím a dokonale edukovaným 
pacientům, kteří o dobrou kompenzaci dlouhodobě cílevědomě 
usilují (Pifhová et Štechová 2009). Léčba inzulínovou pumpou svým 
charakterem vyžaduje pečlivou a opakovanou edukaci, efektivní 
spolupráci „všech složek“ (nemocný, ošetřující lékař, edukační se-
stra, rodina) a interdisciplinární přístup, včetně účasti psychologa 
majícího zkušenosti s tímto typem terapie. 

Práce vznikla za podpory výzkumného záměru MSM 0021620841.
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Rozhovor

Inzulínové pumpy jsou u nás v léčbě diabetu využívány přibližně čtvrt 
století, u diabetiků 2. typu je ovšem tato terapie relativně nová. Jaká jsou 
její specifika, cíle i úskalí jsme se zeptali prof. MUDr. Alexandry 
Jirkovské, CSc., z Centra diabetologie Institutu klinické a experi-
mentální medicíny v Praze. 

Paní profesorko, můžete uvést, jaké je místo inzulínové pumpy 
v léčbě diabetu 2. typu?

Je třeba říci, že inzulínové pumpy byly od počátku určeny pro 
diabetiky 1. typu. O jejich využití u 2. typu diabetu se začalo uvažo-
vat až po získání určitých praktických zkušeností. Diabetes mellitus 
2. typu rozhodně není primárně indikován k léčbě inzulínovou 
pumpou – teprve když terapie selhává, když jsou vyčerpány ostatní 
možnosti, pak se v poslední době skutečně objevují indikace i pro 
diabetiky 2. typu. Určitě ale u těchto pacientů váháme daleko více 
než u diabetiků 1. typu.

U 2. typu diabetu téměř vždy (v 80 i více procentech) hraje hlavní 
roli rezistence na inzulín. V dnešní době máme řadu možností, jak ji 
ovlivnit. V první řadě samozřejmě dietními a režimovými opatřeními 
(což je nejlepší, protože fungují téměř bez výjimek, pro pacienty ale 
bývá jejich dodržování obtížné). Můžeme také kombinovat inzuli-
noterapii s léky, které mají na inzulínovou rezistenci pozitivní efekt, 
především s metforminem. U pacientů, kteří jsou léčeni inzulínem, 
ale mají dosud zachovanou jeho dostatečnou vlastní sekreci, máme 
možnost vyměnit inzulín za inkretinové preparáty. Ty mají tu výhodu, 
že nezpůsobují těžké hypoglykemie ani váhový přírůstek, spíše vedou 
– především analoga GLP-1 – k váhovému úbytku (dokumentováno 
bylo až 6 kg za půl roku). Zatím pokud vím nejsou u nás indikovány do 
kombinace s inzulínem. Na kongresu EASD už ale byly prezentovány 
práce, z nichž vyplynulo, že i kombinace těchto preparátů a inzulínu 

Léčba inzulínovou pumpou 
u diabetu 2. typu

může mít smysl, že je z hlediska kompenzace diabetu méně riziková 
než prostá záměna obou léků. 

Moje přesvědčení však je, že i diabetici 2. typu, kteří nejsou dobře 
kompenzováni intenzifikovaným režimem při současném dodržování 
dietních a režimových opatření, jsou indikováni k léčbě inzulínovou 
pumpou. Osobně s ní mám celkem dobré zkušenosti, které potvrzují 
i některé publikované práce – také u 2. typu diabetu lze touto terapií 
docílit zlepšení kompenzace a podstatného snížení dávek inzulínu. 
Problémem zůstává ovlivnění hmotnosti, která se ve většině případů 
zvýší v průměru o 3–5 kg, případně zůstává nezměněna, ale málokdy 
se ji podaří snížit.

Můžeme nyní zmínit indikace pro léčbu inzulínovou pumpou 
u diabetu 2. typu?

Nejčastější indikací je vysoká hodnota glykovaného hemoglobinu 
při vyzkoušení všech dostupných inzulínových režimů. Podobně jako 
u diabetiků 1. typu je to i dawn fenomén, případně výskyt těžších 
hypoglykemií – protože dnes víme, že i diabetici 2. typu mají hypo-
glykemie, dále sem patří pozdní komplikace diabetu a některé další 
indikace (jejich zastoupení dle Národního registru pacientů léčených 
inzulínovou pumpou ukazuje připojený graf). 

Existuje dokonce práce, která prokázala, že u 2. typu diabetu 
může krátkodobé nasazení inzulínové pumpy po diagnóze onemoc-
nění, kdy jsou pacienti primárně špatně kompenzováni, prodloužit 
dobu tzv. remise, to znamená, že zůstává déle zachována vlastní 
sekrece inzulínu. Otázkou samozřejmě je, zda se skutečně jedná 
o 2. typ diabetu, jestli to není typ LADA. Platí ale, že velice špatně 
kompenzovaný diabetik 2. typu by měl být zpočátku léčen právě in-
zulínem a dietou (má-li ranní lačné glykemie nad 15 mmol/l, většina 
perorálních antidiabetik zde nepůsobí) a teprve po dosažení normo-

glykemie (po 4–12 týdnech) může být převeden 
na jiný léčebný režim.

Máte vlastní zkušenosti s podobným krátkodo-
bým nasazením inzulínové pumpy?

V našich podmínkách spíše s krátkodobým 
nasazením nějakého typu inzulínového režimu 
(buW bazální dávky na noc nebo případně inten-
zifikovaného režimu) k navození zmíněné remise. 
Samozřejmě pumpa by se dala s výhodou využít, 
ale my ji primárně u nového diabetika nenasazu-
jeme ani u 1. typu diabetu, tam opravdu dbáme 
na to, aby bylo splněno indikační kritérium, že pa-
cient byl léčen intenzifikovaným režimem a nebyl 
dobře kompenzován. U nově zjištěných diabetiků 
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léčení diabetici celkem 783 321

�  diabetici 1. typu 55 414 7,1 %

�  diabetici 2. typu 717 365 91,6 %

léčba dietou 188 226 24,0 %

léčba PAD 379 930 48,5 %

léčba inzulínem + PAD 82 980 10,6 %

léčba inzulínem 132 185 16,9 %

�  3 a více dávek denně 82 586 62,5 % léčených inzulínem

�  inzulínová pumpa 4 312 3,3 % léčených inzulínem

Tab. č. 1: Léčení diabetici dle statistiky ÚZIS (stav k 31. 12. 2009)
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2. typu se nám většinou podaří intenzifikovaným režimem anebo 
i s využitím bazálního inzulínu dosáhnout přijatelné kompenzace.

Srovnáním s dalšími zeměmi lze zjistit, že náš zdravotní systém 
není při poskytování inzulínových pump příliš „přísný“ ve vztahu 
k pacientům…

Podle zahraničních doporučení (která vydávají zdravotní po-
jišfovny, ale např. také Americká diabetologická asociace) by měl 
pacient před nasazením inzulínové pumpy prokázat, že po určitou 
dobu vícekrát (alespoň třikrát nebo čtyřikrát) denně provádí selfmo-
nitoring a umí interpretovat získané výsledky, musí také absolvovat 
edukační kurz – v tom spatřuji u nás obrovské rezervy. 

Když chodím na vizity a vidím pacienta s nově nasazenou pum-
pou, tak už se cíleně ptám, jestli byl edukován aspoň v tom, co má 
dělat při hyperglykemii – a musím říct, že více než polovina pacientů 
to neví. Přitom je to základní úkol – nejde jenom o to naučit se ovlá-
dat pumpu. Pacienti nejsou edukováni, jaké mají mít glykemie, jaký 
mají mít glykovaný hemoglobin, případně i hmotnost a krevní tlak, 
a nejsou vybaveni testačními proužky. A pokud jsou, tak většinou 

neprovádějí selfmonitorig strukturovaně (tj. v určitou dobu, s určitou 
frekvencí). Efekt náhodného, nekoordinovaného selfmonitoringu, 
který s pacientem často ani nikdo neprobírá, je velmi sporný.

Edukace před nasazením pumpy by se měla řešit systémově, 
tak aby každý pacient absolvoval aspoň nějaký krátkodobý kurz, 
a dokonce by měli být pacienti léčení pumpou motivováni k tomu, 
aby se i v průběhu několikaleté léčby zúčastnili jednou za čas dalších 
edukačních kurzů. My jsme se snažili takové kurzy pro pacienty lé-
čené pumpou zavést a musím říct, že zájem o ně je kupodivu menší 
než u jiných skupin diabetiků.

Jaké jsou výsledky léčby inzulínovou pumpou? Nejsledovanějším 
parametrem je zřejmě kompenzace diabetu, tedy hladina glykovaného 
hemoglobinu.

Velké mezinárodní studie prokázaly, že léčba inzulínovou pum-
pou vede ke snížení glykovaného hemoglobinu v průměru o 0,5 %. 
Naše statistika, kterou zpracovává plzeňské pracoviště za celou 
republiku, naznačuje, že pokles může být i větší (1,2 %) a v průběhu 
šestiletého sledování zůstává zachován, nicméně doporučených 

hodnot kompenzace (HbA1c ≤ 5,3 %) dosáhlo 
jen 18 % pacientů. Oba údaje pravděpodobně 
souvisí s obecně nedobrou kompenzací při na-
sazení pumpy.

Můžeme je porovnat s daty z epidemiolo-
gické studie z roku 2006, kterou koordinoval 
prof. Škrha: doporučených hodnot kompen-
zace (HbA1c<5,3 %) dosáhlo 27 % diabetiků 
1. typu a 44 % diabetiků 2. typu, ovšem kom-
binovaný cíl léčby (HbA1c <5,3 %, krevní tlak 
<130/ 80 mmHg, celkový cholesterol <5,0 mmol/
l, triacylglyceroly <2,0 mmol/ l) byl splněn 
pouze u 10 % diabetiků 1. typu a 5 % diabetiků 
2. typu (přesto se v tomto případě jedná o více 
než dvojnásobný nárůst komplexně dobře kom-
penzovaných diabetiků oproti podobné studii 
z roku 2002).

Jak léčba inzulínovou pumpou ovlivňuje celko-
vou dávku inzulínu?

Dávka inzulínu, kterou má pacient před na-
sazením pumpy, se v průměru sníží o čtvrtinu, ale 
platí to s určitými výhradami. 

Indikační kritéria VZP
Inzulínové pumpy jsou indikovány v Dia centrech u diabetiků splňujících některé z následujících kritérií, po schválení RL:

a) opakované a nepoznávané hypoglykemie, které nelze ovlivnit jinými terapeutickými metodami (včetně podávání analoga – Lantus),
b) výrazný „dawn fenomén“ (výrazné ranní hyperglykemie neovlivnitelné jinými intenzifikovanými inzulínovými režimy),
c) prekoncepční stadium a gravidita, pokud není dosaženo úspěšné kompenzace diabetu jiným intenzifikovaným režimem,
d) prevence vzniku a jako možnost příznivého ovlivnění mikrovaskulárních komplikací diabetu při dlouhodobě špatné kompenzaci 

DM neovlivnitelné jinými inzulínovými režimy a průkaznosti zlepšení kompenzace při léčbě pumpou,
e) ochrana transplantované ledviny u pacientů, u nichž došlo k odhojení štěpu nebo u nichž nebyla provedena transplantace slinivky.

(www.vzp.cz)

Obr. č. 1: Indikace léčby CSII dle typu diabetu
Pozn.: u každého pacienta může být uvedeno více indikací
Údaje z Národního registru pacientů léčených inzulínovou pumpou v České republice (hodnocení dat k 31. 5. 2010)
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Pacienti s 2. typem diabetu přicházejí často 
s vysokou dávkou inzulínu. My se snažíme držet 
tzv. fyziologické dávky, což by mělo být přibliž-
ně 0,7 jednotky na kilogram přiměřené tělesné 
hmotnosti, takže zhruba 40–50 jednotek. Při 
snižování dávky je ale velice důležité, že pacient 
má po nasazení pumpy v prvé řadě docílit nor-
moglykemie (především je třeba vhodně nastavit 
bazální dávku, aby bylo dosaženo uspokojivých 
hodnot ranní glykemie, bez nočních hypoglyke-
mií). Může tedy zpočátku dostat původní dávku 
(kterou prozatím nesnižujeme např. kvůli dawn 
fenoménu) a pak je třeba ho poučit, že během 
14 dnů obvykle dojde ke zlepšení kompenzace, 
sníží se inzulínová rezistence a dávku inzulínu je 
možné redukovat.

Velmi se vyplatí provádět první měsíc, nebo 
aspoň 14 dní po nasazení pumpy intenzivní 
selfmonitoring (minimálně čtyřikrát denně) 
a nejméně jednou týdně konzultovat výsledky 
s lékařem (v určitých rozmezích může poradit 
i zkušená edukační sestra). Je rozhodně velká chy-
ba nasadit pumpu a pozvat pacienta na kontrolu 
za dva měsíce, ale bohužel i to se stává.

Já velice propaguji, že jak při odhalení dia betu, 
tak při zahájení léčby pumpou je třeba se paciento-
vi velmi intenzivně věnovat, protože pokud je hned 
od počátku dobře edukován, pak může být schopen 
celé měsíce až léta řídit svoji léčbu samostatně.

Lze zhodnotit výskyt hypoglykemií při léčbě 
pumpou?

Pacient by při léčbě pumpou neměl mít těžké 
hypoglykemie. Lehké hypoglykemie ale rozhodně 
nevymizí, stejně jako na každém intenzifikovaném 
režimu, a je třeba s nimi počítat.

Opakovaně nízké glykemie však mohou vést 
k syndromu nerozpoznávání hypoglykemií, který 
je pro pacienty velmi nebezpečný. Někteří tolerují 
hodnoty 2,5 mmol/l, případně i pod 2 mmol/l 
a někdy bývá těžké je přesvědčit, aby si udržovali 
glykemie v bezpečném rozmezí (4–6 mmol/l).

Obr. č. 2: Kompenzace diabetu (HbA1c) před a během léčby CSII dle typu diabetu
Údaje z Národního registru pacientů léčených inzulínovou pumpou v České republice (hodnocení dat k 31. 5. 2010)
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Obr. č. 3: Dávka inzulínu před a při léčbě CSII dle typu diabetu
Údaje z Národního registru pacientů léčených inzulínovou pumpou v České republice (hodnocení dat k 31. 5. 2010)

před CSII po 1. roce po 2. roce po 3. roce po 4. roce po 5. roce po 6. roce
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Národní registr pacientů léčených inzulínovou pumpou v České republice

Registr vznikl v roce 1998 na I. interní klinice FN a LF UK v Plzni, jeho koordinátorem je MUDr. Zdeněk Jankovec. Na projektu 
se podílí 62 diabetologických pracovišf z celé České republiky. Dosud se podařilo shromáždit data více než 3 700 pacientů léčených 
inzulínovými pumpami (všechny parametry jsou sledovány průběžně, nejméně 1× ročně). Výsledky jsou pravidelně publikovány na 
kongresech a v odborné literatuře.

Údaje z Registru uvedené v tomto článku jsou převzaty z práce Jankovec, Z., Rušavý, Z. Národní registr pacientů léčených inzulínovou 
pumpou v České republice – Výsledky 1998–2009. In: Rušavý, Z. (ed.) Technologie v diabetologii 2010. Praha: Galén, 2010; se svolením 
prvního autora.
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Provedené studie shodně potvrzují větší spokojenost pacientů při 
léčbě pumpou ve srovnání s intenzifikovaným inzulínovým režimem.

Léčba inzulínovou pumpou umožňuje větší flexibilitu v denním 
režimu – ta zatím není mezi indikačními kritérii, ale já ji vidím jako 
velmi racionální u pacientů, kteří jsou plně zaměstnáni, mají pro-
měnlivou pracovní dobu, noční směny, nebo cestují a musí aktuálně 
posunovat časy jídel, apod. Tito pacienti nicméně obvykle nejsou 
dobře kompenzováni na intenzifikovaném režimu a pumpa muže být 
indikována z tohoto důvodu. Potřebu větší flexibility bych rozhodně 
brala v úvahu, stejně jako motivaci pacienta k léčbě a k selfmonito-
ringu – ale ta se vyvíjí, není primární a pacientovi je třeba dát šanci, 
aby si vše vyzkoušel, vyslechl zkušenosti nejenom edukátorů, ale 
třeba i dalších pacientů a pak se teprve rozhodoval. 

Efekt léčby spočívá také v tom, jak pacient využívá (nebo nevyužívá) 
technické možnosti pumpy…

Ano, to je pravda, inzulínové pumpy dnes mají hodně technických 
možností, a nemyslím tím jenom kalkulované bolusy, ale například 
i rozložené bolusy a další. Myslím si, že kvalitu léčby by také zlepšilo 
pravidelné stahování údajů z pump. Přicházíme na to, že nestačí 
jenom selfmonitoring, ale že je pro nás důležitá zpětná vazba – když 
vidíme, co všechno se dělo v průběhu léčby. Stahování údajů z pumpy 
nám umožní kontrolovat, jak dlouho byla pumpa vypnutá, jak často 
pacient mění kanyly, zjistíme, jak je nastavená bazální dávka, jak jsou 
aplikovány bolusy, vidíme, že třeba dojde baterie nebo je prázdný 
zásobník. Podrobnější analýza těchto dat by přispěla ke společné 
snaze o dobrou kompenzaci.

Každý pacient léčený pumpou s glykovaným hemoglobinem 
nad 5,3 % nebo s častějšími hypoglykemiemi by také měl mít aspoň 
čtyřikrát do roka možnost kontinuální monitorace (alespoň týdenní) 
a záznamy bychom s ním měli podrobně probrat. 

Jaká je praxe v současné době?
Počet kontinuálních monitorací narůstá, zájem o ně je jak ze 

strany pacientů, tak ze strany lékařů. Otázkou zůstává, jaké budou 
ekonomické podmínky, abychom v nich mohli pokračovat. Stále ještě 
nám chybí kvalitní analýza záznamů kontinuální monitorace spolu 
s pacientem a jeho edukace na základě zjištěných nedostatků, tam 
jsou velké rezervy. 

Je pravda, že by místo čtyř monitorací ročně bylo lepších šest, 
ale nakonec v tom nevidím ten největší problém, protože pojišfovny 
nám dost často vycházejí vstříc, pokud se individuálně zdůvodní, proč 
pacient potřebuje více monitorací. Další možností je, že si pacienti 
v některých případech senzory hradí sami. 

Myslím si, že motivace ze strany pacientů tu je – pokud si kon-
tinuální monitoraci vyzkoušejí a vidí, že má efekt, je to podobné 
jako s inzulínovými pumpami. Víme, že pacienti dost často pumpu 
nechtějí, ale ti, co už ji jednou mají, si ji zhruba v 95 % chtějí nechat. 
Jde o to překonat počáteční „blok“, přechodné období, než si zvyknou 
a naučí se s ní pracovat, ale compliance s léčbou je potom v obou 
případech dobrá.

 

Používáte pro kontinuální monitoraci otevřené systémy, nebo 
i zaslepenou variantu?

To je docela zajímavá otázka, protože na jedné straně stojí názor, 
že by všichni pacienti kteří začínají s kontinuální monitorací, měli 
mít nejprve zaslepený senzor. Určitě to má své racionální opodstat-
nění, protože lékař se sám vlastně učí reagovat na výkyvy glykemie 
konkrétního pacienta a pacient se daleko snáze naučí manipulovat 
s kontinuálním monitorem, se kterým nemá prakticky žádné staros-
ti. Na druhé straně se ale všechny studie shodují na tom, že jedině 
monitorace v reálném čase (real-time), kdy si pacient sám kontroluje 
glykemie, má příznivý vliv na kompenzaci. Takže já to osobně řeším 
tak, že pacientům dávám už od začátku real-time monitory. Zaslepený 
senzor používám pouze v případě, kdy pacient předchozí variantu 
netoleruje, není s ní spokojen, anebo pokud předem vím, že by se jeho 
kompenzace velkým stresem během monitorace nebo neuváženými 
úpravami režimu zhoršila. Každému pacientovi bez rozdílu ale říkám, 
aby nepočítal s tím, že první nebo druhá monitorace způsobí nějaký 
zázrak, naopak on se musí naučit ji využívat, já se musím naučit reago-
vat na jeho výkyvy glykemie a teprve při třetí nebo čtvrté monitoraci 
bych čekala nějaký efekt. Je výhodné, že při kontinuální monitoraci 
můžeme nastavit hranice, kdy pumpa alarmuje hypoglykemii, hy-
perglykemii, nebo dokonce trend ve vývoji glykemie. Obecně platí, 
že zpočátku mají být tyto hranice dostatečně široké, aby to pacienta 
neobtěžovalo nebo nestresovalo (např. 3,5–14 mmol/l), a teprve když 
si na novou metodu zvykne, když se ji naučí, tak se hranice zužují na 
pásmo dobré kompenzace (např. 4–10 mmol/l, horní hranice alarmu 
platí i pro postprandiální glykemie, proto je vyšší než hodnota, která 
se udává jako uspokojivá pro lačné glykemie). 

Je možné na závěr shrnout, jaké při léčbě inzulínovou pumpou jsou 
rozdíly mezi diabetem 1. a 2. typu?

Zásadní je, že inzulínové pumpy jsou skutečně potřebnější pro 
diabetiky 1. typu, ale u diabetu 2. typu je léčba pumpou pro pacienty 
i pro lékaře svým způsobem jednodušší. Jedním z důvodů je to, že 
diabetici 2. typu nejsou ohroženi ketoacidózami. My u 1. typu diabetu 
skutečně stále vidíme ketoacidózy, i když jich není tolik jako dříve 
(hlavně díky teflonovým kanylám). Pacienti s diabetem 2. typu mají 
méně problémů s hypoglykemiemi, na druhé straně ale větší problém 
s váhovým přírůstkem. Dá se mu sice předejít, ale diabetici 2. typu jsou 
obvykle už primárně obézní, mívají větší dávky inzulínu, a proto je 
riziko zvýšení hmotnosti rozhodně větší než u diabetu 1. typu. Je třeba 
počítat také s jejich vyšším věkem a přidruženými onemocněními.

Inzulínové pumpy tedy nasazujeme určitě častěji u diabetiků 
1. typu, u 2. typu diabetu zvažujeme více možností. Data z českého 
registru naznačují, že v indikovaných případech je léčba pumpou 
úspěšná i u diabetiků 2. typu. 

V zemích s největším podílem léčby inzulínovými pumpami 
(Spojených státech, Německu, Francii) je na této terapii kolem 10 % 
inzulinovaných diabetiků, je ale třeba přihlédnout k ekonomickým 
podmínkám. 

Za rozhovor poděkovala Gabriela Bjalkovská 

abstrakta na www.geum.org/diakazuistiky
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Endokrinologická problematika 
u novorozence s těžkou intrauterinní 
růstovou retardací – kazuistika 

Souhrn:
Autoři upozorňují na problematiku intrauterinní růstové retardace novorozenců obecně 

i se zaměřením na žlázy s vnitřní sekrecí, jejichž programování během intrauterinní růstové 
retardace může být alterováno. Na ilustrační kazuistice je dokumentována polymorbidita těchto 
novorozenců.

Summary:
Endocrinologic issues in a newborn with a severe intrauterine growth retardation – a case report
The authors warn of the problems of the intrauterine growth retardation in newborns both generally 

and with respect to endocrine glands, programming of which may be altered during the intrauterine growth 
retardation. The polymorbidity of such newborns is documented in an illustrative case report.

Dortová, E., Dort, J., Matas, M. Endokrinologická problematika u novorozence s těžkou intrauterinní 
růstovou retardací – kazuistika. Kazuistiky v diabetologii 9, č. 1 – Endokrinologie: 28 –32, 2011.

Klíčová slova:

� intrauterinní růstová 
retardace

� porucha růstu

� hypotyreóza

� hypokortikalismus

� osteopatie nedonošených

Key words:

� intrauterine growth 
retardation

� impairment of growth

� hypothyreosis

� hypocorticalism

� osteopathy of premature 
newborns

Eva Dortová, Jiří Dort, Martin Matas
Neonatologické oddělení, FN Plzeň

Úvod

V kontextu současného demografického trendu, kdy se narození 
prvního dítěte posouvá do pozdějšího věku matek, přibývá obecně 
rizikových gravidit. Je to v důsledku větší morbidity těhotných, a to jak 
primární, tak spojené s těhotenstvím. Rodí ženy s nejrůznějšími chro-
nickými chorobami (např. diabetes mellitus, Crohnova choroba, lupus 
erythematodes, roztroušená skleróza, epilepsie, asthma bronchiale, 
deprese) a roste počet těhotných žen se závažnou preeklampsií.

Svoji roli hrají i nové reprodukční technologie (in vitro fertilizace), 
které produkují velké procento vícečetných gravidit, u nichž je riziko 
prematurity kolem 50 %. Incidence intrauterinní růstové retardace 
u dvojčat je desetkrát vyšší než u jednočetné gravidity, jednou z příčin 
je twin-to-twin transfusion syndrom. V graviditě monochoriálních 
dvojčat může docházet v rámci twin-to-twin transfusion syndromu 
k asymetrickému růstu plodů, rodí se diskordantní dvojčata se všemi 
důsledky z toho pramenícími.

V České republice v posledních letech roste počet novorozenců 
s nízkou porodní hmotností (pod 2 500 g), v roce 2009 to bylo již 8,4 % 
všech novorozenců. Patří mezi ně i skupina dětí s adnátní hypotrofií, 
tedy dětí s porodní váhou nízkou vzhledem ke gestačnímu věku. 
Hypotrofický novorozenec může být jak nedonošený, tak donošený, 
nebo dokonce přenošený.

Hypotrofii plodu jako samostatnou nozologickou jednotku po-
prvé popsala v roce 1963 newyorská lékařka Lubchenco. Prokázala 
u pacientů narozených v řádném termínu s porodní hmotností pod 
10. percentilem zvýšenou perinatální mortalitu a morbiditu (Lub-
chenco et al. 1963). Jedná se o velmi heterogenní skupinu novoro-
zenců. Proto je z praktického hlediska (diagnostického, léčebného 
i prognostického) používána v současnosti následující klasifikace: 
novorozenci a plody s porodní hmotností a/nebo porodní délkou 
větší než −2 SD nebo menší než 10. percentil dle tabulek pro daný 
gestační věk jsou plody/novorozenci nedostatečného růstu (fetal 
growth restriction). Výsledkem nedostatečného růstu plodu je v 70 % 

Crohn Burrill Bernard (1884–1983) – americký gastroenterolog. Novou chorobu, která dnes nese jeho jméno (Crohnova choroba) popsal na 14 kazuistikách se svými kolegy Dr. Leonem 
Ginzburgem a Dr. Gordonem Oppenheimerem. Většinu svého profesního života spolupracoval s Mount Sinai Hospital v New Yorku. (Zdroj informací: archiv redakce)

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 publikaci popisu vrozeného endokrinologického defektu, postihujícího ženy, který je způsoben chybějícím chromozomem X. Projevuje 
se zejména nanismem, postižené sexuálně nedospívají, inteligence bývá snížena. 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. (Zdroj 
informací: archiv redakce)
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konstitučně malý novorozenec (SGA – small for gestation age). 
„Small for gestational age“ je termín hodnotící hmotnost a délku 
novorozence při narození, nehodnotí ale dynamiku intrauterinního 
růstu. Prognóza SGA novorozenců se neliší od eutrofických. 30 % 
novorozenců/plodů nedostatečného růstu tvoří novorozenci s intrau-
terinní růstovou retardací (IUGR). Ta označuje proces zaostávání 
růstu plodu in utero a je stanovena minimálně dvěma prenatálními 
sonografickými vyšetřeními. Intrauterinní růstová retardace existuje 
jak v proporcionální tak v disproporcionální formě. Proporcionální 
IUGR je charakterizována sníženými růstovými parametry plodu, 
stanovenými pomocí ultrazvukové biometrie (biparietální průměr 
a obvod břicha), projeví se již v první polovině těhotenství a příčina 
je nejčastěji genetická (Turnerův syndrom, Edwardsův syndrom, …). 
Disproporcionální růstová retardace se projeví více v oblasti břicha 
než na růstu hlavy a dochází k ní ve druhé polovině těhotenství. Etio-
logickými faktory je pestrá škála stavů, které vedou k placentární 

insuficienci a tím k nedostatečnému zásobení plodu kyslíkem a živi-
nami. Prognóza záleží na časnosti záchytu, zvolené terapii, včasném 
ukončení těhotenství a neonatální péči. Nitroděložní poruchy růstu 
mohou být způsobeny faktory fetálními, placentárními a mateřskými. 
Jejich výčet přináší tabulka č. 1.

Fetálními faktory IUGR jsou nejčastěji chromozomální abe-
race, polygenní a multifaktoriální vrozené vývojové vady a infekce 
plodu. Velkou část tvoří chronická onemocnění matky. Nejčastější 
příčinou vzniku IUGR je chronické poškození placentárních cév 
vzniklé na podkladě hypertenze, onemocnění ledvin, diabetu 1. typu 
a kolagenóz. Naopak chronická hypertenze má pouze malý vliv na 
nedostatečný růst plodu. Zajímavá je skutečnost, že antihypertenzní 
terapie v těhotenství sice normalizuje krevní tlak matky, nicméně 
nechrání plod před nedostatečným růstem, některá antihypertenziva 
mohou být vyvolávající příčinou vzniku IUGR.

U uživatelek tvrdých drog může docházet ke vzniku růstové re-
tardace buY přímým působením drogy na fetoplacentární membránu, 
nebo se jedná o multifaktoriální mechanismus, kde vedle působení 
drogy spoluúčinkuje nedostatečný a nevhodný příjem potravy, ne-
dostatečná nebo chybějící prenatální péče a další socioekonomické 
faktory. Nikotin omezuje děložní cirkulaci a tím snižuje okysličení 
plodu. Existuje přímá úměra mezi počtem vykouřených cigaret 
a stupněm IUGR. IUGR a vrozené vývojové vady jsou součástí fe-
tálního alkoholového syndromu. Abúzus kokainu vede jak k IUGR, 
tak k mikrocefalii.

Předčasně narození novorozenci s IUGR mají nepříznivou pro-
gnózu. Incidence IUGR při předčasném porodu je třikrát častější než 
u termínového těhotenství (Peychl 2005; Roztočil 2003).

Kazuistika
Na naše oddělení byl přijat silně nezralý extrémně hypotrofický 

novorozenec narozený v gestačním věku 28 týdnů. Jeho porodní 
hmotnost byla 580 g, délka 27 cm, splňoval kritéria intrauterinní 
růstové retardace. Dítě bylo z vysoce rizikové gravidity vzhledem 
k primární zdravotní anamnéze 32leté matky, která trpí systémovým 
lupus erythematodes s generalizovanou vaskulitidou a mnohočetným 
orgánovým postižením (nefritida, sekundární epilepsie, livedo reticu-
laris, fotosenzitivita, Raynaudův syndrom, leukopenie).

Jednalo se o třetí graviditu, matka prodělala již dva aborty. Před 
i během gravidity byla matka léčena kortikoidy, antiepileptiky a byla 
trvale ve sledování revmatologa, nefrologa, oftalmologa a neurologa. 
Na porodnické klinice byla hospitalizována od 23. týdne těhotenství 
pro růstovou retardaci plodu a známky počínajícího ohrožení živo-
taschopnosti plodu – nulové toky při dopplerovském USG vyšetření 
v arteria umbilicalis plodu. Během pobytu byla podpořena maturace 
plic plodu aplikací kortikosteroidů matce, byla provedena amniocen-
téza, z odebraných vzorků plodové vody byl popsán normální karyotyp 
plodu. U matky byla kultivačně v pochvě zachycena Gardnerella 
vaginalis a Ureaplasma urealyticum, přeléčena antibiotikem. Dalším 

ENDOKRINOLOGICKÁ PROBLEMATIKA U NOVOROZENCE S TĚŽKOU INTRAUTERINNÍ RŮSTOVOU…

1. fetální faktory

�  chromozomální abnormality (trizomie 13, 18, 21 – Patau, 
Edwards, Down syndrom, monozomie 45, XO – Turnerův 
syndrom, delece chromozomu, …)

�  vrozené vývojové vady (anenecefalie, diafragmatická hernie, 
omfalokéla, …)

�  vícečetné těhotenství (monochoriální dvojčata – fetofetální 
transfuze)

2. placentární faktory

�  mnohočetné placentární infarkty
�  chronická abrupce placenty
�  vaskulární anomálie pupečníku a placenty

3. mateřské faktory

�  genetické, konstituční, rasové a nutriční faktory (hladovění, 
nízká hmotnost matky před otěhotněním, zánětlivá onemocně-
ní žlučníku, …)

�  hypoxické stavy (závažná onemocnění plic, cyanotická srdeční 
vada, anemie, …)

�  vaskulární onemocnění (chronická hypertenze, preeklampsie, 
systémový lupus erythematodes, …)

�  renální onemocnění (chronická glomerulonefritida a pyelone-
fritida)

�  trombofilie (antifosfolipidové protilátky, leydenská mutace, …)
�  abúzus drog a léků (nikotinismus, alkoholismus, tvrdé drogy, 

antimetabolity, antikonvulziva, antikoagulancia)
�  životní prostředí (vysoká nadmořská výška, průmyslové oblasti 

nízký socioekonomický status, stres)
�  špatná porodnická anamnéza (habituální potrácení, předchozí 

porod mrtvého plodu, v anamnéze porod IUGR novorozence)

Tab. č. 1: Příčiny adnátní hypotrofie

Raynaud Maurice (1834–1881) – francouzský lékař. Vystudoval lékařství na univerzitě v Paříži, pracoval jak na univerzitě tak i v řadě významných nemocnice – Hôtel Dieu, Charité, Laboisière. 
Jedním z jeho zájmů byla i historie medicíny. Fenomén, který dnes nese jeho jméno, popsal již ve své doktorské dizertaci. (Zdroj informací: archiv redakce)

Doppler Christian Andreas (1803–1853) – rakouský fyzik. Na doporučení Simona Stampera vystudoval polytechniku ve Vídni, kde následně působil jako asistent profesora Burga. V roce 
1835 získal místo na pražské polytechnice, kde byl později ustanoven profesorem. V roce 1843, na návrh Františka Palackého, se stal členem Královské české společnosti nauk. Na půdě 
této společnosti popsal ve své přednášce „O barevném světle dvojhvězd“ efekt, který je dnes označován jako dopplerův jev a významně využíván také v medicíně. Později působil mj. v nově 
zřízeném Fyzikálním ústavu při Vídeňské univerzitě. (Zdroj informací: archiv redakce)
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negativním faktorem, překvapujícím u takto rizikové těhotné, byl 
nikotinismus (udávala 10 cigaret denně).

Vzhledem k ohrožení plodu bylo těhotenství ukončeno císařským 
řezem. Po vybavení bylo nutné zahájit resuscitaci pro známky porodní 
asfyxie, skóre dle Apgarové 4, 7, 9 bodů. Byla provedena endotrache-
ální intubace a zahájena ventilační podpora, do plic byl aplikován 
exogenní surfaktant. Po těchto opatřeních projevy syndromu dechové 
tísně ustoupily, dítě bylo možno extubovat a dýchání podporovat 
distenční dechovou podporou, která byla ukončena ve stáří 7 týdnů 
dítěte. Do 17 týdnů života přetrvávala potřeba inhalační aplikace 
kyslíku v rámci brochopulmonální dysplazie II. stupně.

Vzhledem k podezření na adnátní infekci dle laboratorních 
hodnot byla podána antibiotika, patogena se nepodařilo ozřejmit. 
Hladiny glykemie byly trvale normální při parenterálním přívodu 
glukózy. Vedoucím příznakem bylo velmi obtížné zavádění enterální 
výživy, s nutností dlouhodobé totální parenterální výživy centrálním 
žilním katétrem. Bylo zaznamenáno opožděné vyprazdňování smol-
ky. Ve stáří čtyř týdnů se stav dále komplikoval rozvojem nekrotizu-
jící enterokolitidy, při komplexní terapii se podařilo stav zvládnout 
konzervativně bez nutnosti chirurgické intervence. Tato komplikace 
zdravotního stavu vyžadovala i umělou plicní ventilaci a následnou 

neinvazivní ventilační podporu. 
Během dalšího pobytu na neonatologickém oddělení přetrvávaly 

problémy související se zhoršenou tolerancí stravy provázenou hepa-
topatií s cholestatickou složkou. Postupně se dařilo pomalu zvyšovat 
enterální přívod, vzhledem k intoleranci mateřského mléka i iniciál-
ních formulí umělé výživy byla úspěšně zavedena směs aminokyselin, 
maltodextrinu a tuků se středním řetězcem (Neocate).

Vzhledem k recidivujícím bakteriuriím s nutností opakované 
antibiotické léčby byla provedena mikční cystouretrografie. Byl zachy-
cen oboustranný aktivní i pasivní vezikoureterální reflux, podávána 
zajišdovací chemoprofylaxe.

V neurologickém obraze dominovaly známky hypertonicko-
-hyperexcitabilního syndromu, dlouhodobě byla prováděna celková 
rehabilitace. USG mozku bylo opakovaně s normálním nálezem. 
Vaskularizace sítnice dozrála bez rozvoje retinopatie nedonošených. 
Otoakustické emise byly prokázány oboustranně.

Ve stáří 19 týdnů byla dětským chirurgem provedena operace 
levostranné tříselné kýly, vzhledem ke chronickému plicnímu po-
stižení ve spinální anestezii. Pooperační průběh byl bez komplikací, 
rána zhojena per primam.

Špatná mineralizace kostí při osteopatii nedonošených byla po-
stupně komplikována třemi patologickými frakturami (subperiostální 
zlomeninou ulny, humeru a sedmého žebra vpravo). Byla prováděna 
substituce kalcia i fosforu a vitaminu D enterálně i parenterálně. 
Hladina 25-OH vitaminu D se z původně nízkých hodnot ve stáří 
dvou měsíců (26,4 nmol/l) během hospitalizace upravila (104 nmol/ l). 
Opakovaně byly zjišdovány nízké odpady kalcia do moči, řešené 
dlouhodobou suplemetací.

Naše pozornost se zaměřila i na žlázy s vnitřní sekrecí. Ve třech 
měsících věku byla zjištěna lehká hypotyreóza s elevací tyreotropního 
hormonu 10 mIU/l, a tak ačkoli hladina volného tyroxinu byla v me-

ENDOKRINOLOGICKÁ PROBLEMATIKA U NOVOROZENCE S TĚŽKOU INTRAUTERINNÍ RŮSTOVOU…

prematurita 28 týdnů

intrauterinní růstová retardace

adnátní infekce

syndrom dechové tísně

bronchopulmonální dysplazie

nekrotizující enterokolitida + malabsorbční syndrom

vezikouretrální reflux, recidivující infekce močového systému

osteopatie nedonošených – patologické fraktury humeru, ulny 
a žeber

oboustranná tříselná kýla – operace vlevo

hypotyreóza

hypokorticismus tranzitorní

Tab. č. 2: Souhrn diagnóz během pětiměsíční hospitalizaceObr. č. 1: Graf tělesné výšky

Apgarová Virginia (1909–1974) – americká anestezioložka a neonatoložka. Autorka jednoduchého postupu hodnocení stavu novorozenců (APGAR skóre). Lékařské vzdělání získala na College 
of Physicians and Surgeons Columbijské univerzity. Po úvodní zkušenosti s chirurgií se věnovala především oblasti anesteziologie, v roce 1949 získala v tomto oboru profesuru na Columbijské 
univerzitě. Značné úsilí věnovala propagaci prevence vzniku novorozenecký defektů, na tomto poli spolupracovala s nadací March of Dimes. (Zdroj informací: archiv redakce)

Patau Klaus (1908–1975) – americký genetik narozený v Německu. Vystudoval na Univerzitě v Berlíně. V roce 1947 emigroval do Spojených států Amerických a získal americké občanství. 
Jeho jméno nese Patauův syndrom, vada způsobená nadpočetným chromozomem 13, o kterém poprvé referoval v roce 1960. (Zdroj informací: archiv redakce)

Edwards John Hilton (1928–2007) – anglický lékař a genetik. Studoval medicínu a zoologii na Univerzitě v Cambridge. Sloužil jako lodní chirurg na Falklandských ostrovech. Dále působil 
na Univerzitě v Birminghamu, Oxfordu, Philadelpii, New Yorku. Je po něm pojmenován Edwardsův syndrom (trizomie 18). (Zdroj informací: archiv redakce)
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prokázala přítomnost štítné žlázy v normální lokalizaci. Současně 
byla zjištěna snížená hladina ranního kortisolu (52 nmol/l) prová-
zená klinicky poruchami termoregulace, proto byla v tomto období 
podávána substituční léčba hydrokortisonem. Před propuštěním do 
domácí péče ve stáří pěti měsíců byl proveden Synacthenový test, 
který prokázal dobrou odezvu na aplikaci ACTH, a hydrokortison 
byl vysazen.

Matka vysoce stresovou situaci a závažné komplikace u dítěte na 
JIRP od počátku špatně zvládala, odmítla hospitalizaci na oddělení 
s dítětem, čerstvé mateřské mléko nepřinášela. Zájem projevovala 
telefonicky, v rámci krátkého pobytu na oddělení byla zacvičena 
v péči a rehabilitaci až těsně před propuštěním z nemocnice. Pokusy 
o psychologickou intervenci opakovaně odmítala.

Somatický nález při propuštění ve stáří pěti měsíců byl v normě 
kromě těžce podprůměrné hmotnosti a výšky, v neurologickém nálezu 
byl hypertonicko-hyperexcitabilní syndrom.

V dalším průběhu byl pacient zařazen kromě péče u praktického 
lékaře pro děti a dorost do sledování Centra vývojové péče neonatolo-
gického oddělení. Při kontrolách byl konstatován plynule postupující 
psychomotorický vývoj při celkové rehabilitaci. Ve stáří 12 měsíců 
(9 korigovaného věku) vývojově odpovídá, je ve sledování neurologa 
zatím bez rozvoje závažné centrální tonusové poruchy. Nadále vý-
razně zaostává v délce (−3,18 SD) a hmotnosti (−4,78 SD), přestože 
je jeho výživa fortifikována. Je trvale léčen tyroxinem pro lehkou 
hypotyreózu a substituován kostními minerály a cholekalciferolem 
pro osteopatii nedonošených. Pro vezikouretrální reflux II. stupně 
má nadále zajišdovací chemoprofylaxi.

ENDOKRINOLOGICKÁ PROBLEMATIKA U NOVOROZENCE S TĚŽKOU INTRAUTERINNÍ RŮSTOVOU…

Obr. č. 2: Ilustrační fotografie novorozence se závažnou intrauterin-
ní růstovou retardací

V jeho dalším vývoji je vysoce pravděpodobná indikace k léčbě 
růstovým hormonem a další endokrinologické péči, plánováno je rov-
něž psychologické sledování eventuelně další vývojová intervence.

Diskuse
Adaptačními problémy dětí nízkých váhových kategorií se zabývá 

mnoho studií, zaměřují se však nejčastěji na porodní hmotnost 1 500 g 
a méně, a to převážně bez vztahu ke gestačnímu věku. V souvislosti 
s extrémní nezralostí kombinovanou s hypotrofií je prokázána řada 
odlišností v poporodní adaptaci a dalších problémů v následujícím 
vývoji. Z toho vyplývá i doporučení České neonatologické společnosti 
a osvědčená praxe provádět transfer in utero ohrožených těhotenství 
do 32. týdne gestačního věku do perinatologických center, kde je 
zajištěna odpovídající péče. S rozvojem moderních vyšetřovacích 
metod v gynekologii a stanovením stupně skutečného intrauterinního 
zaostávání růstu plodu sledujeme v současné době zvýšení incidence 
předčasného ukončování těhotenství indikovaného v důsledku intrau-
terinní růstové retardace. Na jedné straně může předčasný porod 
poskytnout hypotrofickému novorozenci lepší šanci dalšího vývoje 
než pokračující působení nepříznivého intrauterinního prostředí, 
na druhé straně pak nejistota prognózy těchto dětí vyplývá z kombi-
nace rizik prematurity a vlastní příčiny hypotrofie (Kaplanová et al. 
2004). Podle citované studie (Aucott et al. 2004) kombinace IUGR 
a prematurity zvyšuje neonatální morbiditu a mortalitu ve srovnání se 
stejně gestačně starými novorozenci bez IUGR. Byla u nich zjištěna 
vyšší incidence nekrotizující enterokolitidy, přímé hyperbilirubinemie 
a bronchopulmonální dysplazie.

V časné morbiditě hypotrofických novorozenců je závažným rizi-
kem nízká hladina glykemie z nedostatečných energetických rezerv, 
kterou je třeba pečlivě monitorovat a okamžitě léčit. Negativní vliv 
na dlouhodobý outcome pacientů s epizodami neléčené hypoglyke-
mie je dobře znám. Velmi často jsou problémy s poporodní adaptací 
– syndrom dechové tísně z nedostatku surfaktantu u novorozenců pod 
34. týden gestace, i když dlouhodobý stres in utero stimuluje vlivem 
zvýšeného kortisolu produkci surfaktantu a urychluje tak vyzrávání 
plic plodu. Často se rozvíjí obraz bronchopulmonální dysplazie. Vel-
kým problémem bývá špatná tolerance enterální výživy, v důsledku 
dlouhodobé malnutrice a ischemie zažívacího systému často kompli-
kovaná rozvojem nekrotizující enterokolitidy. Velmi závažný pro další 
vývoj dítěte je nález periventrikulární leukomalacie v mozku.

Pozdní morbidita může zahrnovat poruchu růstu nebo vývojové 
poruchy (psychomotorická retardace, poruchy aktivity a pozornosti či 
jiné poruchy chování). Asi 10 % novorozenců s IUGR nemá obvyklý 
postnatální catch-up, porucha růstu přetrvává postnatálně a pokud 
je větší než −2,5 SD, je u nich mezi druhým a třetím rokem života 
indikována endokrinologem léčba růstovým hormonem. Důležité 
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MUDr. Eva Dortová
Neonatologické oddělení, FN Plzeň
Alej svobody 80
306 40 Plzeň
e-mail: dortova@fnplzen.cz

Zkratky:
ACTH – adenokortikotropní hormon
DHEAS – dehydroepiandrosteron
fT4 – volný tyroxin
IUGR – intrauterinní růstová retardace
JIRP – jednotka intenzivní a resuscitační péče
SD – směrodatná odchylka
SGA – small for gestational age
TSH – tyreotropní hormon
USG – ultrazvukové vyšetření

je, aby byl pečlivě monitorován jejich růst v rámci dlouhodobého 
sledování. IUGR může trvale ovlivnit endokrinní systém tím, že 
poškodí jeho programování během vývoje. Jak vysoké, tak nízké 
hladiny glukokortikoidů jsou spojeny s vyšší časnou i dlouhodobou 
morbiditou (Aucott et al. 2010). V další studii (Radetti at al. 2004) 
byla hodnocena funkce štítné žlázy a nadledvinek. U dětí s IUGR 
byly hodnoty TSH signifikantně vyšší a DHEAS nižší. Další studie 
jsou nutné.

V dalším vývoji se může objevit předčasná adrenarche, časná 
a překotná puberta, v dospělosti pak může docházet k rozvoji meta-
bolického syndromu (inzulínová rezistence, dyslipidemie, hypertenze, 
kardiovaskulární onemocnění), u dívek k rozvoji syndromu polycys-
tických ovarií a k poruchám fertility u obou pohlaví (Koloušková et 
Zemková 2010).

Závěr
Na příkladu polymorbidního pacienta s těžkou intrauterinní 

růstovou retardací autoři ukazují nutnost komplexní péče o tyto 
pacienty včetně endokrinologického sledování, které se týká nejen 
poruchy růstu.

ENDOKRINOLOGICKÁ PROBLEMATIKA U NOVOROZENCE S TĚŽKOU INTRAUTERINNÍ RŮSTOVOU…
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European Thyroid Association 
35th Annual Meeting
September 10–14, 2011, Kraków, Poland

� Local control of thyroid hormone action
� Profiling the thyroid

Clinical Meet the Expert Sessions
Basic Meet the Expert Sessions

Deadline for abstract submission: April 10, 2011

www.eta2011.com

Scientific Programme

Clinical Symposia
� Pregnancy and Graves’ disease
� Monitoring of thyroid cancer
� Where are the limits of overdiagnosis  and overtreatment of 

thyroid disease?
� Perspectives in the therapy of Graves’ disease

Basic Symposia
� Thyroid hormone disrupters
� Thyroid hormone and metabolism

pozvánka
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13th European Congress of Endocrinology
(ECE 2011)
April 30–May 4, 2011, Rotterdam, The Netherlands

Debates
1 –  This house believes that far too few post-menopausal women 

receive oestrogen therapy 
2 –  This house believes the future management of all pituitary 

conditions will be medical 

Plenary Lectures
1 –  Disorders of sex development (DSD) 
2 –  Making sense with thyroid hormone 
3 –  Targets for the management of diabetes in 2011 
4 –  Gonadotrophin signalling health and disease 
5 –  Endocrine hypertension 
6 –  Neurosteroids as regenerative agents in brain: Therapeutic 

implications for cognition and neurodegenerative disease 
7 –  JME lecture
8 –  Genetics of bone disease 

4 Oral Communication Sessions 
 
10 Parallel Meet-the-Expert Sessions

Grants & Prizes
� ESE Travel Grants
� The Journal of Endocrinology Travel Grants
� ESE Young Investigator Awards 
� The European Society of Endocrinology Poster Prizes
� Geoffrey Harris Prize
� European Journal of Endocrinology Prize

Congress Secretariat
BioScientifica Ltd, Euro House
22 Apex Court, Woodlands, Bradley Stoke
Bristol BS32 4JT, United Kingdom
Tel.: +44 (0)1454 642240
Fax: +44 (0)1454 642222
E-mail: ece2011@endocrinology.org

www.ece2011.com

Important Dates
Abstract deadline: January 7, 2011
Early Bird Registration Deadline: March 11, 2011
Deadline for standard registration and close of on-line registration: 
April 15, 2011

Preliminary Programme Overview
Symposia
1 –  Keep cool, lose weight: brown fat and energy metabolism 
2 –  Controversies in hyperaldosteronism 
3 –  Molecular mechanisms in neuroendocrine tumours 
4 –  Subclinical hormone excess 
5 –  Novel therapies in type 1 diabetes 
6 –  Long term effects of bisphosphonates 
7 –  Novel approaches to in vitro and in vivo imaging 
8 –  The biological clock and metabolism 
9 –  New endocrine aspects of diabetes mellitus 
10 –  New developments in the therapy for NETs 
11 –  Genetics of male infertility 
12 –  Novel insights into phosphate metabolism 
13 –  Endocrine response to critical illness 
14 –  Female contraception update 
15 –  Emerging therapies in type 2 diabetes 
16 –  TSH Receptor and thyroid disorders 
17 –  Pituitary Update 
18 –  Management of endocrine disease in pregnancy 
19 –  Management of endocrine disease in adolescence 
20 –  Thyroid function: it is in your genes 
21 –  Vitamin D, pregnancy and development 
22 –  Non traditional effects of pituitary hormones 
23 –  Optimising thyroid hormone replacement 
24 –  Management of phaechromocytoma 
25 –  GNAS locus: imprinting, animal models and human disea-

ses 
26 –  The role of plasma binding proteins in tissue hormone deli-

very
27 –  Breaking news in adrenal malignancy 
28 –  Polycystic ovary syndrome – Classification, genetics and 

therapy 

Young Active Research (YAR) Symposium 

pozvánka

abstrakta na www.geum.org/diakazuistiky
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Ohlédnutí

Hradecké pediatrické dny 2010
David Neumann

Ve dnech 19. a 20. listopadu 2010 proběhly v Hradci Králové XII. 
Hradecké pediatrické dny (HPD). Program vyslechlo více než 700 
dětských lékařů a sester. Celkem 53 příspěvků bylo letos zaměřeno na 
screening smyslových vad, úrazy zubů a časný zubní kaz, komplexní 
péči o hospitalizované dítě včetně návaznosti školní výuky a mi-
moškolních aktivit dětí, ortopedii, nefrologii, genetiku, neurologii, 
endokrinologii, diabetologii a osteologii, hematologii a dermatologii. 
Svou premiéru si velmi úspěšně odbyla setkání s odborníky pro lékaře 
i sestry a interaktivní kazuistika. Hradec Králové se snažil večerní 
prohlídkou pamětihodností a setkáním v historickém hotelu Grand 
představit jako místo, kam stojí za to přijet. 

Z velkého množství informací odborného programu předkládáme 
alespoň střípky. 

Snad největší zážitek překvapivě připravila sekce o školách při 
dětských odděleních a herní terapii. V době, která nese jednoznačné 
(a pro děti nepříznivé) snahy institucí specializované školy při dět-
ských odděleních sloučit se speciálními školami, bylo najednou mezi 
úrazy, enzymy, geny, biochemickými nálezy opět vidět ty, pro koho 
pediatři pracují – malé i dospívající dítě a jeho rodiče.

Příspěvky kladly společný důraz na dva body:
1. Hospitalizované děti nepotřebují zvláštní výuku, ale vysoce 

školené učitele, kteří dokážou navázat na nejrůznější výukové plány 
škol a udržet tak hospitalizované dítě ve školním tempu. Zacílení 
dětí na běžné povinnosti je překvapivě vyvádí z letargie nemoci 
a odloučení od rodiny a nejbližších kamarádů.

2. Herní terapie, která je tolik žádaná, ale zároveň institucemi 
nepodporovaná, tedy cílená aktivita vysvětlující dětem dění v nemoc-
nici, léčebné výkony a jejich postupy, působí příznivě na psychickou 
tenzi dětí a umožňuje snižovat dávky tlumících prostředků. Účelně 
přemosduje prostředí nemocnice a rodiny.

Bylo nesmírně povzbudivé vidět opět dítě jako dítě, tedy objekt 
péče dětských sester a lékařů.

Blok o smyslech hlavy vystihl motto HPD 2010: důraz na včasný 
záchyt nemocí. Příspěvky o plošném screeningu sluchových vad 
u novorozenců (otoakustické emise) a zrakových vad u dětí mateř-
ských škol přinesly také překvapivý závěr: specialisté se snaží mít 
preventivní programy k dispozici, ale ten, kdo má o život dostupných 

screeningových programů usilovat je praktický dětský lékař. Právě 
v jeho péči jsou děti svěřeny a prevence je jeho zájmem.

Genetika otevřela téma často opomíjené a o to více závažné: 
oligosymptomatické případy dětí s Downovým syndromem v případě 
jeho mozaikových forem a oligosymptomatické pozdně zachycené 
dívky s Turnerovým syndromem. Diferenciální diagnostika by se ne-
měla opírat o „typické“ příznaky (štítovitý hrudník, pterygia, nízkou 
vlasovou hranici) tak, jak jsou uváděny v systematických výčtech, ale 
o klinickou znalost „malých“ příznaků (zvýšený výskyt pigmentových 
névů, gotické patro, neschopnost plné extenze v loktech…) a jejich 
kombinace s malým vzrůstem. Na jejich znalosti spolu s včasnou diag-
nózou totiž stojí zlepšení kvality života pacientek, a lékař prvního 
kontaktu (praktický pediatr) je „drží v rukou“.

Obezita byla diskutována z pozice vyloučení obezity sekundární. 
Mezi 437 obézními dětmi ošetřenými ve velké spádové dětské endo-

Crohn Burrill Bernard (1884–1983) – anglický lékař. Down bylo irské příjmení 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 – vyni-
kajícího 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 „mongolismus“), pracoval na organizaci péče o nemocné. Syndrom, který dnes spojujeme s jeho jménem popsal v roce 1887. (Zdroj informací: archiv redakce)

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

Na místo první třídy dlouhodobé léčení. V šesti letech je předškolní 
příprava specializovanou prací pro odborné učitele při dětských 
odděleních
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krinologické ambulanci bylo 9 dětí s obezitou sekundární. Převážně 
se jednalo o hypotyreózu, ale také nádory CNS a jednoho adolescenta 
s Cushingovým syndromem. Výstrahou k odlišení prosté alimentární 
obezity je v těchto případech vždy porucha růstu. Nezbytné je ale 
vztahovat ji k rodinné výškové predikci, protože v případě vysokých 
rodičů může být pokles růstového tempa nenápadný, pokud je aktu-
ální výška vztažena k populačnímu průměru. V případě Cushingova 
syndromu je diagnosticky záludné také jednorázové stanovení korti-
zolu, a dokonce i supresní/stimulační testy. OdpověY dá sběr a testy 
moči na volný kortizol a sériový odběr kortizolu v průběhu dne.

Kazuistiky představily dvě otravy a jeden významný toxický efekt 
– otavu vodou s hyponatremií se všemi konsekvencemi u adolescenta 
po sázce, otravu jádry meruněk – tedy stále hrozící otravu kyanidem, 
a požití knoflíkové baterie 16měsíčním děvčátkem s následkem 
parézy hlasivek.

Kožní problematika toxické epidermální nekrolýzy byla diskuto-
vána hlavně z pohledu terapie. S kortikoidy nebo bez nich? Jaká jsou 
rizika a jaká prevence rizik použití kortikosteroidů v této diagnóze? 
A jaké je místo vysokodávkované léčby intravenózními imunoglobu-
liny a podpůrné léčby?

Setkání s regionálními specialisty se stala překvapením HPD 
2010. Nové možnosti očkování a cestovní medicína, stejně jako 
chronicky nemocné dítě v péči imunologa vedlo k dlouhým diskusím 
a možnosti se cíleně zeptat těch, kterým děti ve spádu odesíláme. 
Ošetřování ran s ukázkami používaných materiálů se stalo atraktiv-
ním pro sesterské setkání.

S interaktivní kazuistikou hypogonadismu kombinovaného s de-
fektem středočárových struktur a mnohočetnými pigmentovými névy 
se budou moci seznámit čtenáři Kazuistik v diabetologii v některém 
z budoucích čísel.

HPD nevyužily všechny nabídnuté příspěvky, a tak máme závda-
vek pro příští ročník, jenž se bude konat 11.–12. listopadu 2011 na 
Univerzitě Hradec Králové. Mimo jiné se připravují bloky nefrologie 
a urologie, kardiologie, gastroenterologie, rozšířený blok diabetolo-
gie s možností vyzkoušet si techniku inzulínových pump, extenzivní 
blok neonatologie spolu se setkáním se specialistou, blok kazuistik, 
sociální pediatrie se zaměřením na dospívající, v onkologické části 
zaměření na pozdní efekty léčby, blok alergologie, nutriční a varia. 
A podobně jako letos jsou připravovány další novinky.

Webové stránky www.nucleus.cz by měly být k registraci a při-
hláškám aktivní účasti nejen v naznačených okruzích otevřeny od 
května 2011.

Gotické patro

MUDr. David Neumann
Dětská klinika, FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
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XXI. diabetologické dni
XXXIX. Reimanove dni
15. – 17. jún 2011, Prešov, Slovenská republika

Termín zaslania abstraktov: do 31. 3. 2011

Organizačný sekretariát:
Progress CA s. r. o., Krivá 18, 040 01 Košice
Ing. Beáta Kapustová, tel.: +421 55 6806 261, +421 905 411 511
fax: +421 55 6806 156, e-mail: beata.kapustova@progress.eu.sk

www.e-diabetes.sk
www.progress.eu.sk

Usporiadatelia: 
Slovenská lekárska spoločnosd, Slovenská diabetologická spo-
ločnosd, FN J. A. Reimana v Prešove – I. interná klinika, Spolok 
lekárov v Prešove, Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity

Odborný program – témy
� Diabetes a srdce
� Liečba diabetes mellitus
� Varia

pozvánka
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Od narození posledně jmenovaného ze „svaté trojice“ objevitelů 
inzulínu – Frederick Grant Banting (1891–1941), Charles Herbert 
Best (1899–1978), John James Richard MacLeod, uplyne letos již 135 
let. Pro pořádek dodejme, že stejně jako populární „tři mušketýři“ 
Alexandra Dumase staršího (1802–1870) byli vlastně čtyři, tak byli 
čtyři i objevitelé inzulínu. K výše uváděné trojici musíme připočítat 
ještě chemika Jamese Bertrama Collipa (1892–1965). Ale vradme 
se k MacLeodovi.

Narodil se v Clunie ve Skotsku. Medicínu studoval na univerzitách 
ve skotském Aberdeenu a v německém Lipsku. Po ukončení studia 
pracoval v londýnské nemocnici Medical College. V roce 1903 odjel 
do USA, kde pak následujících 15 let působil na univerzitě ve městě 
Cleveland. V roce 1918 se stal profesorem na univerzitě v kanadském 
Torontu a ředitelem Institutu fyziologie při tamní lékařské fakultě. 
Právě na půdě tohoto ústavu se zrodil objev inzulínu a zde dosáhl 
MacLeod spolu s Bantingem svého největšího vědeckého ocenění 
– Nobelovy ceny za medicínu a fyziologii.

V letech 1921 až 1923 zastával profesor MacLeod funkci prezi-
denta Americké fyziologické společnosti. Připomeňme, že na začátku 
své vědecké dráhy MacLeod zkoumal účinek stlačeného vzduchu na 
zvířatech. Poté věnoval pozornost přeměně sacharidů a jiným bioche-
mickým procesům, hlavně chemii dýchání. Po dobu svého působení 
ve Spojených státech amerických a v Kanadě se zabýval studiem 
glukózy, primárního a sekundárního nervstva, obsahem cukru v krvi 
a také tvorbou kyseliny mléčné v krvi, extraktů pankreatu a problémy 
cukrovky. Z uvedeného výčtu je zřejmé, že v průběhu svých vědeckých 
zkoumání se opakovaně vracel k problému diabetu.

Tuto skutečnost je nutné zdůraznit, protože jeho dělba Nobelovy 
ceny s Bantingem v roce 1923 bývá někdy zpochybňována (uvádí se, 
že ji měl spolu s Bantingem spíše dostat jeho bezprostřední pomocník 
– v té době ještě student medicíny Best). Někteří zlí jazykové říkají, že 
ji MacLeod získal za to, že tehdy ještě naprosto neznámému doktorovi 
Bantingovi dal prostor pro práci a vymyslel název léku – inzulín. Byl 
však uznávaným a renomovaným vědcem a jeho zásluhy o lékařskou 
vědu jsou nesporné.

Zastavme se na okamžik u pochybností o oprávněnosti udělení 
Nobelovy ceny MacLeodovi. Je nutné mu přiznat, že dal Bantingovi, 
mladíkovi, kterého vůbec neznal, k dispozici nejen dočasnou labo-
ratoř, 10 pokusných psů, ale i schopného asistenta Besta. Určil mu 
také lhůtu na ověření jeho teze – osm týdnů (prakticky dobu letních 
prázdnin). Jestliže byl na počátku jeho práce relativně skeptický, bylo 
to nepochybně proto, že byl obeznámen se vší dostupnou odbornou 

literaturou na toto téma a s dosavadními převážně neúspěšnými 
pokusy. Jakmile se po návratu ze své evropské dovolené dozvěděl 
o úspěchu Bantingovy a Bestovy výzkumné práce, původně sta-
novenou osmitýdenní lhůtu jim prodloužil, ihned zastavil veškerý 
jiný výzkum v institutu a celý tým určil k práci na izolaci, čištění 
a testování inzulínu.

Byl to právě MacLeod, kdo přesvědčil ke spolupráci chemika 
Collipa a byla to především MacLeodova odborná prestiž, která 
významným způsobem přispěla k masové výrobě a celosvětovému 
rozšíření inzulínu. A byl to skutečně MacLeod, kdo přispěl ke 
konečnému názvu nového převratného léku – inzulínu. Protože byl 
získáván z Langerhansových ostrůvků slinivky břišní, Banting s Bes-
tem jej původně nazvali „isletin“ (podle anglického názvu pro ostrov 
– island); inzulín je rovněž podle výrazu pro ostrov, ale tentokrát 
z latiny (insula – ostrov).

John James Richard MacLeod
(6. 9. 1876 – 16. 3. 1935)
Josef Švejnoha

Kapitoly z historie
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Spravedlivé by určitě bylo, kdyby Nobelovu cenu získali společně 
všichni čtyři v úvodu jmenovaní vědci a je pravděpodobné, že v dnešní 
době by se tak pravděpodobně také stalo. Jeden ze zřejmě oprávně-
ných argumentů Výboru pro udělování Nobelových cen zněl, že Besta 
a Collipa nikdo na udělení Nobelovy ceny nenavrhl. Ke cti oceněných 
je však třeba přiznat, že Banting s MacLeodem si této určité nespra-
vedlnosti při udělení Nobelovy ceny byli vědomi, proto se o finanční 
částku s ní spojenou Banting rozdělil s Bestem a MacLeod zařídil, 
aby polovinu jemu vyplacené částky mohl využít Collip.

Na druhou stranu je však třeba přiznat, že vztahy mezi jednot-
livými vědci spojenými s objevem inzulínu, zdaleka nebyly idylické. 
Přesvědčíme se o tom, když zalistujeme v poutavém románu „Dok-
tor inzulín“, který o Fredericku Grantu Bantingovi napsala česká 
spisovatelka Zdeňka Psůtková (1929–2001), sama diabetička. Ta 
uvádí, že přijetí doktora Bantinga u profesora MacLeoda bylo vel-
mi rezervované. MacLeod později tvrdil, že již tehdy s Bantingem 
podrobně probral plán výzkumu, a že mu doporučil, aby prováděl 
pankreatektomie ve dvou fázích podle metody francouzského lékaře 
E. Hédona.

 Faktem také je, že právě v době nejintenzivnějších Bantingových 
a Bestových pokusů byl profesor MacLeod celé léto tisíce kilometrů 
vzdálen na dovolené v rodném Skotsku. Banting jej o dosavadních 
výsledcích informoval dopisem, na který MacLeod odpověděl až 
po delší době a poněkud vlažně. Ujistil ho v něm, že může nadále 
působit v jeho laboratoři a počítat s jeho pomocí. Velké obavy však 
měl z reakcí Spolku pro ochranu zvířat a nabádal Bantinga k velké 
opatrnosti při práci s pokusnými zvířaty (Banting a Best pracovali 
nejen se psy, ale také s králíky i kočkami).

Po návratu ze své dovolené přijal MacLeod v závěru září 1921 
Bantinga, který jej žádal o čtyři věci: o plat, o místnost k práci, o ošet-
řovatele psů a o opravu podlahy v operačním sálku. Profesor prý byl 
krajně neochotný a opakovaně namítal, že by okradl jiné badatele, 
kdyby vyšel vstříc právě Bantingovi s Bestem. Dokonce měl prohlásit, 
že jejich výzkum mu nepřipadá o nic důležitější, než kterýkoli jiný 
výzkum v jeho ústavu. Ve vzrušené debatě dokonce Banting pohro-
zil, že když nebudou jejich požadavky splněny, odebere se se svým 
výzkumem na místo, kde si jej budou považovat. Bantingův důraz 

nakonec přinesl ovoce – během 48 hodin profesor MacLeod splnil 
jeho požadavky (kromě přidělení platu).

K další roztržce došlo 14. listopadu 1921, když na schůzi Fyzio-
logického klubu v Torontu chtěl Banting společně s Bestem demon-
strovat první závažné výsledky jejich výzkumu. Byli domluveni, že je 
MacLeod uvede, Best ukáže diagramy jejich psů a poté podá Banting 
výklad o jejich práci a o její návaznosti na jiné badatele. Dopadlo to 
však tak, že všechno o dosavadních výzkumech přednesl sám profesor 
MacLeod, hojně při své přednášce používaje slůvko „my“. Banting 
se svým výrazným smyslem pro spravedlnost to právem považoval za 
velký podvod, zejména když slyšel, jak přítomní medici mezi sebou 
hovoří s uznáním o další významné práci profesora MacLeoda.

Největšího pokoření se Banting s Bestem dočkali počátkem roku 
1922, kdy požádali MacLeoda, aby klinické zkoušky s jejich extraktem 
byly provedeny v Torontské všeobecné nemocnici. Byly tehdy totiž 
doslova „vystrčeni za dveře“ – oba objevitelé inzulínu museli potupně 
čekat před nemocniční budovou a marně doufali, že dostanou alespoň 
vzorky moči a krve prvního lidského pacienta, Leonarda Thompso-
na, na němž byl inzulín vyzkoušen. Dostalo se jim pouze sdělení, že 
nemocnice sama provede všechny testy a výsledky jim později sdělí. 
Banting s Bestem s hořkostí vzpomínali na to, že jediné, co podle 
nich MacLeod udělal, bylo to, že souhlasil s provedením experimentu 
s podvázáním vývodů slinivky břišní.

MacLeod nakonec z univerzity v Torontu odešel zpět do Anglie, 
kde byl uvítán s velkou slávou. Jeho manželka dokonce prohlašova-
la, že právě spory s Bantingem byly důvodem jejich odchodu. Když 
MacLeod odjížděl z torontského nádraží, setřepával prý ze své 
obuvi prach, aby jej ani smítko z Toronta nedoprovázelo na zpáteční 
cestu. Dodejme už pouze, že John James Richard MacLeod zemřel 
v roce 1935 v rodném Skotsku, ve městě svých univerzitních studií, 
v Aberdeenu.

Mgr. Josef Švejnoha
U kombinátu 39
100 00 Praha 10 
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Komunikace

Možnosti zlepšení vzájemné komunikace 
a systému vzdělávání sester specialistek 
v hojení ran na lokální úrovni
Markéta Koutná
Poradna pro léčbu rány, KARIM, 1. LF UK a VFN Praha

Hojení ran pomocí vlhké terapie má v naší republice přibližně sedmnáctiletou 
historii. Za tu dobu došlo přirozeným vývojem k mnoha změnám. Patří k nim nejen 
používání specifických materiálů k vytvoření ideálního prostředí pro hojení rány, 
ale také komplexní řešení samotného vyvolávajícího problému. 

Se zaváděním moderního způsobu hojení ran do zdravotnických zařízení souvisí 
i nová role sestry – sestra specialistka v hojení ran. K této problematice se vzta-
huje rovněž specifický komplex vzdělávání, mezioborové spolupráce, kompetence 
sester, případně koncepce jednotlivých pracoviš2. Se vzrůstajícím počtem specia-
listek v rámci jednotlivých zdravotnických zařízení se ukazuje jako potřebné na-
stavení systému spolupráce mezi jednotlivými odbornicemi.

Práce předkládá několik návrhů ke zlepšení komunikace na úrovni sester speci-
alistek v hojení ran, tak jak by mohly být realizovány v různých zdravotnických 
zařízeních. Prezentaci doplňuje orientační dotazníkové šetření uskutečněné v re-
gionech České Budějovice, Olomouc a Praha.

Výraz „sestra specialistka v hojení ran“ 
již není neznámý pojem. Rozsah práce 
této sestry se odlišuje mezi obory i mezi 
jednotlivými zdravotnickými zařízeními. 
Zvláště ve větších nemocnicích působí 
celé týmy, které pracují podle pracov-
ních postupů daného oddělení, na svém 
pracovišti jsou v kontaktu s dalšími ko-
legyněmi a lékaři.

Obor hojení ran prochází neustálým 
vývojem. Každý rok jsou prezentovány 
nové materiály, kongresy na evropské 
i světové úrovni představují doporučené 
postupy a metody. Průběžné změny pobí-
zejí k neustálému osvojování si vědomos-
tí a jejich zavádění do praxe.

Jak nastavit komunikaci mezi jednot-
livými specialistkami na lokální úrovni 
a jakou formou předkládat nové infor-
mace je další otázkou, kterou se bude 
potřeba v budoucnu zabývat. Možností 
je více a při jejich výběru záleží na typu 
zdravotnického zařízení, rozsahu proble-
matiky i počtu specialistek.

• Termín „kulatý stůl“ je běžně použí-
ván pro jednání účastníků k otevře-
né a rovné diskusi. I my jsme si kdysi 
vypůjčili tento výraz pro setkávání 
sester věnujících se hojení ran. Dnes 
se stává standardním výrazem pro 
schůzku „ranhojiček“ a jako název 

je využíván ve více zařízeních. Ob-
vykle se takové akce určené k řešení 
problémů a předání informací pravi-
delně účastní specialistky z celé ne-
mocnice.

• Další možností je setkání sester spe-
cialistek v úzkém kruhu, který jsme 
před lety nazvali „posezení u kávy“, 
což má vyjádřit komorní charakter 
jednání, například pouze jednoho 
oddělení nebo několika účastníků 
k řešení konkrétního problému.

• Adaptační proces je obvyklý způsob 
„zapracování“ pracovníka a jeho za-
řazení do pracovního procesu. Stej-
ným způsobem by měla být zajištěna 
pomoc novým sestrám specialistkám 
při jejich prvních krocích, ošetřování 
a konzultacích.

• Trvalé i aktuální informace na intra-
netu jsou dalším způsobem, jak pře-
dávat informace v rámci zdravotnic-
kého zařízení. Výhodou je přístup 
všech účastníků. Nevýhodou je mi-
nimální osobní kontakt, který se dá 
částečně nahradit „chatovým“ sou-
borem otázek a odpovědí.

• Workshop „řešení ran v týmu“ nabízí 
nárazově formou procvičování řešení 
různých kazuistik, například k indikaci 
materiálů, prevenci i následné péči.

Jaká je konkrétní představa sester spe-
cialistek o vzdělání na lokální úrovni 
jsme se pokusili zjistit pomocí malého 
orientačního šetření ve třech lokalitách 
České republiky, v rámci regionálních 
konferencí, které byly zaměřeny na téma 
hojení ran a byly určeny pro zdravotnické 
pracovníky z různých oborů.

 Popis studie
Krátký formulář obsahoval 13 položek 

s uzavřenými odpověEmi a zahrnoval 
okruhy týkající se počtu seminářů za 
rok včetně délky jejich trvání a začátku. 
Dále byl zaměřen na témata, která sestry 
v současné době nejvíce zajímají, a další 
okruhy spojené s hojením ran. 

V lokalitě České Budějovice se akce 
účastnilo 65 sester (návratnost 54 %), 
v Olomouci, během regionální konfe-
rence, odevzdalo dotazník 207 respon-
dentů (návratnost 39 %) a v Praze odpo-
vědělo na dotazy 66 sester (návratnost 
66 %). Ukázalo se, že rozdílný počet re-
spondentů v jednotlivých oblastech ne-
byl pro nás tak podstatným ukazatelem, 
protože výsledky mezi regiony se výraz-
ně nelišily.

Otázka č. 1: Jak často by měly být 
(podle Vás) pořádány vzdělávací akce 
(semináře, kulaté stoly s menším počtem 
účastníků) ve Vašem zdravotnickém 
zařízení a jako dlouho by měly trvat?

Z výsledků vyplývá, že specialistky 
v hojení ran dávají přednost vzděláva-
cím akcím na svém pracovišti pořáda-
ným 2 nebo 4krát ročně, oproti výběru 
dalších možností v dotazníku – jeden-
krát či třikrát ročně nebo každý měsíc. 
Z nabídky variant trvání schůzky v čase 
jedné, dvou, tří hodin, případně celý den 
převládaly odpovědi 2–3 hodiny (grafy 
č. 1 a 2).
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Diskuse: Názor na počet seminářů vše-
obecně nepřekvapil. Schůzky, které jsou 
důležité pro předání informací, je pak 
dobré opakovat ve dvou termínech, aby 
se mohla účastnit většina specialistek 
(vzhledem k jejich směnnému provozu). 
Praxe však ukazuje, že trvání seminářů 
delší než dvě hodiny je spojeno s postup-
ným odcházením účastníků a zvyšující 
se nervozitou v očekávání konce semi-
náře. Pokud plánujete delší akci, dopo-
ručujeme sestry interaktivně zapojit do 
programu.

Otázka č. 3: V kolik hodin by měl tento 
seminář začínat?

Graf č. 3 demonstruje, že většina sester 
by si přála začátek semináře již v devět 
hodin z celkové nabídky dalších možností 
(ve 12, 13 nebo 14 hodin).

Diskuse: Tato představa je v praxi špat-
ně realizovatelná (jde o uvolnění sester 
na část denní směny nebo naplánování 
směny noční). Sestry zřejmě vycházejí 
ze zkušenosti, že udržet pozornost při 
získávání nových informací je v odpo-
ledních hodinách náročnější. V někte-

rých případech souvisí tento požadavek 
s předpokladem, že by se na jejich dal-
ším vzdělávání měl podílet rovněž za-
městnavatel.

Otázka č. 4: Uvítali byste na těchto akcích 
zástupce managementu jako důkaz 
podpory a garance prezentovaných 
informací?

 
Přítomnost zástupce managementu 

na seminářích sester lze vnímat jako 
zájem vedení a podporu sester v jejich 
práci. Opačný názor respondentů může 
vycházet ze zkušenosti, kdy přítomnost 
zástupců managementu bránila otevře-
né diskusi (graf č. 4). 

Otázka č. 5: Jaký máte v tuto dobu 
systém komunikace v rámci hojení ran 
ve Vašem zařízení? 

Z výsledků dotazníků vyplývá, že není 
jednotně nastaven systém komunikace 
na úrovni sester specialistek v hojení ran. 
Z poskytnutých možností komunikace 
(webové stránky daného zařízení, e-mail 
pro komunikaci jednotlivců i skupin, pra-

videlné schůzky, nárazová osobní jedná-
ní, případně telefonický kontakt nebo ča-
sopis s informacemi) nebylo možné jasně 
zpřehlednit situaci v jednotlivých regi-
onech. Pokud chceme v této otázce na-
jít odpověE, převládají spíše jednotlivá 
osobní jednání (graf č. 5). 

Otázka č. 6: Které z těchto námětů Vás 
v tuto dobu nejvíce zajímají nebo tíží 
a vybral(a) byste si je jako téma blízkého 
semináře? Uve7te, prosím, pouze dvě 
témata.

• Hygienicko-epidemiologický režim 
v systému hojení ran

• MRSA
• Novinky
• Fixace krytí
• Infekce a její řešení
• Antidekubitní program 
• Reakce primárních krytí
• Lokální terapie u pacientů s diabe-

tem
• Lokální terapie u onkologických pa-

cientů
• Řešení bolesti u pacientů s chronickou 

ránou
• Jak vytvořit kazuistiku

Komunikace
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Graf č. 1: Jak často by měly být pořádány semináře v hojení ran na lokál-
ní úrovni?
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Graf č. 2: Jak dlouho by měly semináře trvat?
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Graf č. 3: V kolik hodin by měly semináře začínat?
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Graf č. 4: Zájem o účast zástupců managementu na seminářích
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• Výzkum v hojení ran
• Dokumentace v hojení ran
• Kompetence sester hojení ran 

Z grafu č. 6 vyplývá, že sestry se nejví-
ce zajímají o novinky v hojení ran. Tento 
zájem je pro sestry charakteristický a je 
důkazem jejich již klasického aktivního 
přístupu ke všem činnostem v ošetřova-
telství. Celková situace v praxi však uka-
zuje na nutnost prohlubování základních 
vědomostí v hojení ran.

Rovněž zájem o informace týkající se 
infekce včetně řešení infekce vyvolané 
methicilin-rezistentním Staphylococcus 
aureus potvrzuje, že tyto stavy jsou pro 
sestry nyní prioritní záležitostí, a vyja-
dřuje jejich respekt k danému tématu. 
Otázkou k zamyšlení je, zda tento pro-
blém není (v určitých případech) až pří-
liš zveličen.

 „Své“ hlasy obdržela i témata, která by 
podle mého názoru měla mít prioritu, a to 
kompetence sester v hojení ran a antide-
kubitní program. Kompetence sester v ho-
jení ran mají silnou vazbu s uplatněním 
naší práce a jejím oceněním v budoucnos-
ti. Antidekubitní program vyjadřuje jed-
nu z mnoha standardních činností, která 
se týká všech sester a možná právě proto 
není tak „přitažlivým“ tématem. Zajímavé 
je, že jsme zde zaznamenali rozdílné za-
stoupení hlasů v jednotlivých regionech. 
V Olomouckém regionu je při porovnání 
posledních námětů větší zájem o prevenci 
dekubitů, Praha a České Budějovice dávají 
přednost kompetencím sester.

Zbylá témata, jako například reakce pri-
márních krytí, lokální terapie u onkologic-
kých pacientů, výzkum v hojení ran, fixace 
krytí, bolest nebo dokumentace v hoje-
ní ran, dostala minimální počet hlasů ze 
všech lokalit (jejich součet se pohyboval 

od jednoho do osmi hlasů pro předložené 
téma). Proto nejsou zahrnuta do grafické-
ho zpracování. 

Otázka č. 7: Vyhovuje Vám písemná 
dokumentace hojení ran ve Vašem 
zdravotnickém zařízení?

Výsledky vypovídají o tom, že většina re-
spondentů je s dokumentací hojení ran ve 
svém zařízení spokojena (graf č. 7). Je zde 
ale skupina zdravotníků, kteří se domníva-
jí, že základ dokumentace je dobrý, potře-
buje však ještě doplnit nebo aktualizovat. 
I dokumentace vyžaduje spolu s vývojem 
léčby a ošetřování ran svoji inovaci. 

Závěr
Jednotlivá dotazníková šetření v uve-

dených třech lokalitách se navzájem vý-
razně neliší. Je potřeba hledat a využívat 
různé možnosti kontinuálního vzdělává-
ní – webové stránky, pravidelné seminá-
ře, certifikované kurzy. Webové stránky 
vytvořené v intranetu daného zdravot-
nického zařízení mají výhodu v přístu-

pu velkého množství zájemců o temati-
ku a v kontrole validity poskytovaných 
informací. Chybí však osobní kontakt 
a možnost zpětné vazby, které mohou 
nahradit pravidelná setkání nad aktuál-
ními tématy. 

Sestry mají sice velký zájem o novinky, 
ale chybí jim často základní znalosti. In-
fekce MRSA je vážným problémem, avšak 
příliš zveličeným na úkor jiných důleži-
tých témat v hojení ran.

Jedním z úkolů v zavádění moderního 
hojení ran do praxe je i nastavení speci-
fického systému komunikace na úrovni 
sester specialistek v hojení ran. Na zá-
kladě získaných zkušeností vytváříme 
a realizujeme model vzdělávání sester 
v hojení ran ve Všeobecné fakultní ne-
mocnici. Projekt je rozvržen na dobu ně-
kolika let a předkládá konkrétní kroky, 
které by měly přinést pozitivní výsledky. 
Nakolik bude náš záměr úspěšný, může-
me zhodnotit po uplynutí určené doby 
v dalším příspěvku. 

Kontakt:
Koutnamarketa@seznam.cz
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Výživa ve zdraví i nemoci

Důležitost výživy v dětském věku není třeba zdůrazňovat. Dětství je obdobím 
vytváření stravovacích návyků, které jedince provázejí mnohdy celý život a v do-
spělosti se obtížně mění. Příkladem může být dětská obezita – podle studií se uka-
zuje, že obézní dítě se velmi často stává také obézním dospělým. Vhodné stravo-
vací návyky vytvořené v dětství představují účinnou prevenci řady zdravotních 
problémů, jako je chudokrevnost, nadváha nebo obezita, poruchy příjmu potra-
vy, podvýživa nebo zubní kaz. V dlouhodobějším pohledu se jedná o nemoci srdce 
a cév, cukrovku, osteoporózu, nádorová onemocnění.

Výživa dětí všech věkových kategorií by měla být pestrá a vyvážená. Rodina a je-
jí vliv je zejména u mladších dětí stěžejní. Rodiče rozhodují o druhu a množství 
potravin a jídel a jsou příkladem svým dětem. 

Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha

III. díl – Výživa dětí

Výživa dětí mezi 7. a 12. 
měsícem života

Z hlediska výživy je první rok života 
dítěte velmi důležitým obdobím, protože 
je dáván základ pro vytvoření pevných 
vzorců potravního chování, vytvářejí se 
i preference nebo averze vůči některým 
jídlům. V uvedeném období dítě postupně 
přechází od tekuté k pevné stravě, rozši-
řuje svůj jídelníček o řadu dosud nezná-
mých potravin a jejich vzájemných kom-
binací. Aby bylo dítě schopno přijímat 
určitý typ potraviny, je nezbytné dosaže-
ní odpovídajícího stupně nervosvalového 
vývoje. Například kolem pátého měsíce se 
u dítěte objevují pohyby dolní čelisti na-
horu a dolů, zvané žmoulání. To umožní 
kojenci sníst malé množství tuhé potravy 
bez ohledu na to, zda již má nebo nemá 
zuby. V následujícím období (7.–9. měsíc) 
se v souvislosti s prořezáváním zubů za-
čínají objevovat rytmické žvýkací pohyby. 
Nicméně schopnost rozžvýkat i vláknitou 
potravu nacházíme až mezi 12. a 18. mě-
sícem. Věkové rozmezí pro dosažení té 
které dovednosti je velmi široké a vyža-
duje zralost více systémů. Například mezi 
7. a 9. měsícem se prořezávají zuby, děti 
rády ukusují z potravin podávávaných do 
ruky. Tato dovednost vyžaduje koordina-
ci ruky a oka, přesnější ovládání pohybů 
paží a rukou a stabilitu trupu a hlavy.

Období zavádění příkrmů
Účelem příkrmů je obohatit výhradně 

mléčnou stravu dítěte o další nezbytné 
látky. Roli zde hraje i psychosociální fak-
tor. Příkrmy se začínají zavádět v 6. měsíci 
věku dítěte, u dětí nekojených ve věku 5 
měsíců. Pokud ale i nekojené dítě vystačí 
s mlékem, lze vyčkat do 6. měsíce. Koje-
ní nebo umělá kojenecká výživa však na-
dále zůstávají hlavním zdrojem energie, 
živin a tekutin.

V 6. měsíci začíná senzitivní perio-
da pro přijímání nových jídel. Jedná se 
o nejvhodnější období, ve kterém se dítě 
ochotně naučí novému chování. Po dosa-
žení tzv. kritického věku se dítě danému 
chování nenaučí, nebo jen s obtížemi. To 
znamená, že pokud například dítěti ne-
umožníme přijímat kouskovitou stravu, 
bude mít později pravděpodobně potí-
že s jejím konzumováním a bude stále 
vyžadovat kašovitou konzistenci stravy. 
Z těchto důvodů je důležité podporovat 
dítě v samostatném přijímání potravy 
a umožnit mu vhodně připravenými jíd-
ly další rozvoj.

Doba zavádění jednotlivých příkrmů
Jako první se zpravidla zavádí jedno-

složkový zeleninový příkrm (nejčastěji 
mrkev či brambor). Po 2 až 3 dnech se 
přidává další druh zeleniny. Důvodem je 
snadná identifikace potraviny, kterou dítě 
případně nesnáší.

Poté následuje masozeleninový příkrm, 
který nahrazuje jednu mléčnou dáv-
ku (oběd). Maso má být libové, dokona-
le uvařené a jemně nasekané. Velikost 

porce masa je přibližně 1 polévková lží-
ce (20 g).

Po třech týdnech bývá nahrazena druhá 
mléčná dávka ovocným příkrmem (přesní-
dávka). Je vhodné začít například jablkem 
nebo banánem, po několika dnech mohou 
být přidány i další druhy ovoce.

Po čtyřech týdnech je nahrazena třetí 
mléčná dávka kukuřičnou nebo rýžovou 
kaší (večeře). Od ukončeného 6. měsíce 
věku je možné zařazovat i kaše obsahu-
jící lepek.

Zásady zavádění příkrmů
• Příkrm ve formě hladké kaše podá-

vejte lžičkou. Později, když se dítě 
naučí polykat, jídlo spíše rozmačká-
vejte, než mixujte. U starších ko-
jenců potravu krájejte na drobné 
kousky. Koncem prvního roku živo-
ta může dítě přijímat potravu stejné 
konzistence a složení jako rodina. Ve 
12. měsíci je dítě schopno jíst stejnou 
stravu jako ostatní, stále ale omezuj-
te sůl, koření, vyvarujte se přepalo-
vání tuků a smažení. Pozor na oříšky, 
kousky mrkve a jiné potraviny, které 
by dítěti mohly zaskočit.

• Začněte s malou porcí. Zpočátku po-
važujte za úspěch i jednu lžičku, kte-
rou se podaří dítěti sníst.

• Při jídle musí dítě sedět, aby moh-
lo dobře polykat. Umožněte dítěti 
samostatnost, dávejte mu často jíd-
lo (chléb, rohlík, u starších kojenců 
jablko nebo okurku) do ruky. Starší 
kojence nechte zkoušet jíst samo-
statně lžičkou, vhodné je použití ne-
rozbitného nádobí, nezapomínejte 
na příbory určené dětem. Učte dítě 
pít z hrnečku.

• Nová jídla nabízejte opakovaně. Udá-
vá se, že k přijetí nové potraviny je 
potřeba 6–12 nabídnutí. Nové jídlo 
přimíchejte do již známého pokr-
mu.

• Jídlo podávejte v klidném prostředí, 
dítě povzbuzujte. Nenu2te dítě k jíd-
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lu, nesnažte se, aby za každou cenu 
snědlo celou porci. Dítě si samo určí, 
kolik jídla sní.

Čeho se vyvarovat
• Sůl – až do jednoho roku pokrmy ne-

solte
• Potraviny s umělými sladidly
• Sladké nápoje a sladkosti – slad-

ké nápoje jsou považovány za jed-
nu z hlavních příčin dětské obezity. 
Navíc děti pak nemají takovou chu2 
k jídlu a sní méně nutričně kvalitních 
potravin. Chuti na sladké se dítě učí 
velmi rychle, proto to nepřeháněj-
te ani s podáváním sladkostí. Čaje 
nepřislazujte, jogurty a jiné mléčné 
výrobky vybírejte bílé, bez přídavku 
cukru.

• Med – riziko botulismu
• Velké množství tekutin – jak již bylo 

uvedeno u sladkých nápojů, přemíra 
tekutin dítě zasytí a nezbývá již ka-
pacita na jídlo.

• Pokrmy smažené, uzeniny – do 
dětského jídelníčku vůbec nepatří. 
Vhodným způsobem tepelné úpra-
vy potravin je vaření, vaření v páře, 
dušení, pečení nebo zapékání.

• Mléčné výrobky se sníženým obsa-
hem tuku – v dětském věku je potře-
ba tuků zvýšená, potraviny se sní-
ženým obsahem tuku nejsou proto 

žádoucí. Nejvhodnější volbou jsou po-
lotučné mléčné výrobky, smetanové 
obsahují zbytečně mnoho energie.

• Běžné kravské mléko a tvaroh do jed-
noho roku života – tvaroh se nedo-
poručuje podávat dětem až do jed-
noho roku, protože obsahuje velké 
množství bílkovin. Kravské mléko 
lze využít na přípravu pokrmů od 
10. měsíce věku dítěte.

• Dětem s vysokým rizikem atopie ne-
podávejte do jednoho roku ryby, oře-
chy, kravské mléko, citrusy, sóju, med 
a do dvou let věku bílek.

Výživa batolat (2.–3. rok)
V tomto období si dítě přivyká na stravu 

dospělých. Jídlo batolete se zpravidla již 
ničím neodlišuje od jídelníčku ostatních 
členů rodiny, jen je důležité stále dbát na 
snížený příjem soli. Podle výživových do-
poručení je optimální pokračovat v kojení 
až do dvou let věku dítěte, pak je možné 
přestoupit na umělou kojeneckou výživu 
nebo kravské mléko.

Z hlavních živin je kladen důraz na 
dostatečný příjem tuků, a to především 
tuků s vysokým podílem nenasycených 
mastných kyselin. Jejich nedostatek vede 
k růstovým poruchám a nedostatečnému 
vývoji centrálního nervového systému. 
Hlavním zdrojem nenasycených mast-
ných kyselin jsou rostlinné oleje a ryby. 
Také příjem bílkovin by měl být relativ-
ně vysoký (2 g/kg/den). K pokrytí potřeby 
bílkovin dobře poslouží mléčné výrobky, 
vejce, libové maso, z rostlinných zdrojů 
především luštěniny a obiloviny.

Jídelníček batolat by měl vynikat pes-
trostí, protože čím více druhů potravin 
dítě konzumuje, tím je nižší riziko vzni-
ku některého z deficitů. V tomto věkovém 
období se můžeme nejčastěji setkat s ne-
dostatkem zinku, jódu, železa a fluoru. 
Zvláš2 ohroženými skupinami jsou děti 
živené alternativními způsoby stravová-
ní, jako je vegetariánství a zejména pak 
veganství (vegané odmítají veškeré po-
traviny živočišného původu) a tzv. fruk-
tariánství.

Vedle pestrosti a vyváženosti jídelníčku 
je důležité dbát na pravidelný jídelní a pit-
ný režim v průběhu celého dne.

Nevhodná jsou pro batolata kořeněná, 
přesolená jídla, přemíra sladkostí, odtuč-
něné nebo syrové kravské mléko a syro-
vé bílky.

Při sestavování jídelníčku dětí vychá-
zejte z Potravinové pyramidy (MZ ČR 
2005). Počet a velikost porcí se liší pod-
le věku.

Výživa dětí
předškolního věku

Toto období je rozhodující pro dotvoře-
ní stravovacích návyků, vytvořené aver-
ze nebo preference jsou již velmi ustále-
né. Velkou úlohu hraje učení nápodobou, 
vzor rodičů, sourozenců a vrstevnických 
skupin. Jak již bylo řečeno, nejlépe dítě 
přivyká sladké chuti (mateřské mléko je 
sladké), kterou má již od narození spoje-
nou s pocitem bezpečí a blízkostí matky. 
Na ostatní chutě dítě přivyká později, a to 
na základě opakovaných pozitivních zku-
šeností. Jestliže má určitý pokrm spojen 

Tab. č. 1: Příklad jídelníčku vhodného koncem 
8. měsíce věku dítěte (upraveno dle Kudlová et 
Mydlilová 2005)

kojení nebo umělé kojenecké mléko podle 
potřeby, i v noci

ráno: ovoce (může být s přídavkem 
jogurtu)

poledne: masozeleninový příkrm

večer: obilninová kaše

Tab. č. 2: Příklad jídelníčku ročního dítěte (upra-
veno dle Kudlová et Mydlilová 2005)

před 
snídaní:

kojení nebo umělé kojenecké 
mléko

snídaně: bílý jogurt s ovocem nebo ovocná 
přesnídávka s přídavkem jogurtu, 
chléb pomazaný rostlinným 
tukem, tvrdý plátkový sýr

oběd: maso nebo vejce, zelenina, 
příloha (brambory, těstoviny, rýže, 
pohanka, kuskus)

večeře: obilninová kaše (může být s pří-
davkem ovoce nebo zeleniny)

po večeři i v noci ještě kojení nebo umělé 
kojenecké mléko

Tab. č. 3: Přehled velikosti a počtu porcí dle jednotlivých skupin potravin (upraveno dle Kudlová et 
Mydlilová 2005)

potravinová skupina věk 2–3 roky věk 4–6 roků
počet porcí velikost porce počet porcí velikost porce

obiloviny 3–4 1/2 krajíce chleba 
nebo rohlíku, 
1/2 hrnku vaře-
ných těstovin 
nebo rýže, 
2 knedlíky

4–5 1 krajíc chleba 
nebo rohlík, 
100 –120 g vaře-
ných těstovin, 
rýže, knedlíků

zelenina 2–3 50–60 g 3 60 – 90 g

ovoce 2 1 menší kus ovo-
ce, 1/2 sklenice 
ovocné š2ávy

2 1 kus ovoce, 
sklenice ovocné 
š2ávy

mléko a mléčné výrobky 3–4 120–150 ml 
mléka,
100 g jogurtu, 
25–30 g sýra

2–3 150 ml mléka, 
150 g jogurtu, 
30 g sýra

maso, ryby, drůbež, vejce, 
luštěniny

1–2 40 g masa, 1 vejce, 
4–5 lžic vaře-
ných luštěnin

1–2 50 –70 g masa,
1 vejce, 1/2 hrnku 
vařených luštěnin
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s nemocí, hádkami rodičů či trestem, vy-
tváří si vůči němu averzi. Odmítání může 
přetrvat celý život. Aby dítě novou potra-
vinu lépe přijalo, lze využít psychologic-
kých poznatků o barvách. Předškolní děti 
mají ve velké oblibě červenou, oranžovou 
a žlutou barvu, v pozdějším věku se spekt-
rum rozšiřuje. Malé děti také ocení, pokud 
má jídlo nápadité tvary a různé velikosti 
(chléb se sýrem vykrajovaný do tvarů sr-
díček, zvířátek, z proužku červené papriky 
můžete vytvořit úsměv na šunkové tváři 
panáčka atd.). Dalším důležitým faktorem 
je dávat dítěti na výběr z několika mož-
ností. Dítě se tak podílí na stavbě jídelníč-
ku a může uplatnit svou svobodnou vůli. 
Navíc nemá pocit, že je k něčemu nuceno. 
Výběr se ale má týkat potravin ze stejné 
potravinové skupiny. To znamená, že si 
dítě může samo rozhodnout, zda chce 
pomeranč nebo jablko, nikoli sušenku na-
místo nabízeného jablka.

Děti také mnohem raději jedí jídla, na 
jejichž přípravě se aktivně podílejí. Mo-
hou pomáhat s omýváním ovoce a ze-
leniny, připravit ingredience, starší děti 
si mohou samy připravit koktejl z mlé-
ka a ovoce.

Vedle skladby jídelníčku je důležité 
vést děti k tomu, že je správné jíst v kli-
du, u stolu a nevěnovat se při jídle jiným 
činnostem. U stolu také neřešte rodinné 
nebo osobní problémy a dítě nekárejte 
například za to, že přes den zlobilo. Dítě 
by mělo mít na jídlo dostatek času a ne-
měli bychom ho nutit za každou cenu 
sníst celou porci. Nevhodné je zavádět 
systém odměn za to, že sní vše, co mu 
bylo předloženo.

Navzdory dnešní uspěchané době je 
dobré si najít čas alespoň na rodinné veče-
ře, víkendové snídaně, nedělní a sváteční 
obědy. Tyto okamžiky by měly být rituá-
lem, na který bude dítě rádo vzpomínat 
a hlavně – ochotně předávat tento zvyk 
dalším generacím.

Nezbytnou součástí výchovy ke zdravé-
mu stravování je kultura stolování. Zde je 
opět prostor pro dítě, které jistě rádo po-
může s prostíráním. Pěkný ubrus na stole, 
květiny ve váze a hezké nádobí povýší na 
královský pokrm i běžné jídlo.

Co se týká zastoupení hlavních živin, 
oproti batolecímu období klesá potřeba 
tuků na 30 % z celkového energetického 
příjmu. Příjem bílkovin není zcela přesně 
stanoven, udává se potřeba 1–1,5 g/kg/
den. Nadbytek i nedostatek bílkovin má 
svá rizika. Nedostatečný příjem vede ke 
snížení mentálních funkcí, v extrémních 

případech může docházet i k poruchám 
růstu a vývoje.

Nadbytek bílkovin ve stravě bývá spo-
jen s vyšším příjmem nasycených mast-
ných kyselin, protože potraviny bohaté 
na bílkoviny bývají i zdrojem tuku. Vy-
soký příjem bílkovin také zvyšuje ztráty 
vápníku ledvinami.

Výživa dětí školního věku 
a dospívajících

Toto období rozdělujeme do několika 
skupin:

• mladší školní věk (6–10 let)
  Je to období lineárního růstu. Rizi-

kové může být z hlediska formová-
ní a akceptování zásad správné vý-
živy.

• starší školní věk (11–15 let)
  V této době zaznamenáváme výraz-

nou akceleraci růstu. Pro starší školní 
věk a adolescenci je charakteristic-
ký sklon k alternativním způsobům 
stravování.

• adolescence (17–20 let)
  Adolescence je období od konce pu-

berty do doby dosažení maximálního 
vzrůstu.

Současná situace ve výživě dětí
Ve výživě dětí školního věku a ado-

lescentů pozorujeme řadu nevhodných 
stravovacích návyků. Jedná se především 
o nepravidelný jídelní režim, nedostateč-
ný pitný režim, nevhodné diety (expe-
rimentování s dietami, často po vzoru 
matek), vynechávání jídel a přejídání se. 
Uvedené nedostatky spolu s nízkou pohy-
bovou aktivitou představují jednu z nej-
významnějších příčin dětské obezity. Děti 
a dospívající tráví mnoho času sledová-
ním televize (studie Životní styl a obezita 
z roku 2005 ukazuje, že 26 % z dotázaných 
více než 4 hodiny denně sleduje televizi) 
nebo prací na počítači (podle jmenované 
studie necelých 8 % respondentů více než 
4 hodiny denně pracuje na počítači).

Ve výživě dětí bývá častý nízký příjem 
vápníku, vlákniny, vitaminu C a u dospíva-
jících dívek nízký příjem železa. Nedosta-
tek železa bývá způsoben jednak nedosta-
tečným příjmem ve stravě (pro dospívání 
je typická obliba alternativních způsobů 
stravování) a jednak zvýšenými ztrátami 
menstruační krví.

Vliv reklamy
Reklama je velmi silným prostředkem, 

který výrazně ovlivňuje výběr potravin 

u dětí a mládeže. Většina reklam bohužel 
propaguje sladká, tučná jídla a sladké ná-
poje. Kdo se neřídí reklamou, je „out“. Děti 
bývají v tomto směru nemilosrdné.

Ve vztahu k nesprávné výživě je znač-
ným problémem oblíbenost a propagace 
jídel typu fast food. Pokrmy „fast foodo-
vého“ typu jsou ve většině případů připra-
vované smažením, obsahují velké množ-
ství tuků, jednoduchých sacharidů a jsou 
chudé na vlákninu. Nicméně tyto pokrmy 
chutnají, jelikož tuk dodává jídlům cha-
rakteristickou plnost a umožňuje vynik-
nout aromatickým látkám. Navíc interiér 
restaurací bývá velmi atraktivní, vše je 
barevné, zaměřené na děti, š2astnou rodi-
nu, kamarády. Oblíbenost je umocňována 
možnostmi slavit zde narozeniny, děti do-
stávají při zakoupení pokrmu dárečky.

Desatero výživy dětí 
(upraveno dle www.vyzivadeti.cz)
• Dopřejme dětem pestrou a rozma-

nitou stravu, vybírejme jim stravu 
bohatou na ovoce a zeleninu.

• Dbejme, aby jejich strava byla boha-
tá na obilniny a výrobky z nich.

• Vybírejme jim potraviny s nízkým 
obsahem tuků a cholesterolu. Upřed-
nostňujme tuky rostlinné.

• Zajistěme střídmost v konzumaci 
cukru, sladkostí a slazených nápojů.

• Nedosolujme jim hotové pokrmy, sůl 
a solené potraviny nabízejme jen 
zcela výjimečně.

• Zabezpečme dětem pravidelně níz-
kotučné mléčné výrobky.

• Pitným režimem zajistěme alespoň 
1,5 až 2 litry tekutin denně.

• Dodejme dětem kvalitní zdroje bílko-
vin (drůbeží a rybí maso, luštěniny).

• Nenechejme děti přejídat se ani hla-
dovět, často se zamýšlejme nad jejich 
růstem, tělesnou výškou a hmotností.

• Ukažme dětem zdravý způsob života 
na svém vlastním příkladu. Učme děti 
uplatňovat právo na aktivní volbu po-
travin, učme je přemýšlet o jejich výži-
vě a ovlivňovat ji. Mají-li děti možnost, 
nech2 si vybírají spíše ovoce a zeleni-
nu a vyhýbají se uzeným a smaženým 
pokrmům a konzervám.

Doporučení pro pohybovou aktivitu
Doporučení pro pohybovou aktivitu 

dětí a mládeže jsou jednoduchá – dopřát 
dětem co nejvíce volného pohybu a ome-
zit sledování televize a trávení volného 
času u počítače maximálně na dvě hodi-
ny denně.
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Při sestavování jídelníčku školních 
dětí a dospívajících se opět řiEte Po-
travinovou pyramidou. Podrobné infor-
mace o složení jídelníčku a konkrétní 
tipy na jednotlivá denní jídla najdete 
na www.vyzivadeti.cz nebo na www.
zijzdrave.cz. Rodiče dětí, které se po-
týkají s nadváhou nebo obezitou, na-
jdou podnětné rady i pomoc na www.
hravezijzdrave.cz.
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Nutriční terapie

Program

7.30–8.30 registrace

8.30–8.35 zahájení pracovního dne
J. Andrášková 

1. BLOK
Koordinátoři: J. Andrášková, J. Kreuzbergová

8.35–8.55 Dietoterapie
A. Jirkovská (Praha)

8.55–9.10 Edukace probandů v rámci stanovení gly-
kemického indexu vybraných potravin
P. Kudlová, R. Chlup, H. Přibylová (Zlín, Olomouc)

9.10–9.25 Laktózová intolerance versus laktózová 
tolerance
V. Březková, H. Matějová (Brno)

9.25–9.40 Strava při antikoagulační léčbě a diabetes 
mellitus
E. Horáková, J. Eliášová (Brno)

9.40–10.00 Vlídnou dietoterapií k vysazení inzulínu 
u pacienta s diabetes mellitus 2. typu a depresí – ka-
zuistika
J. Kreuzbergová (Plzeň)

10.00–10.15 Jak se žije dětem s cukrovkou?
Š. Nosálková (Ostrava)

10.15–10.30 přestávka

2. BLOK
Koordinátor: J. Kreuzbergová

10.30–12.00 řízená diskuse u posterů

Hodnocení přínosu edukace v certifikovaném kurzu 
„Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu“
P. Kudlová, R. Chlup (Zlín, Olomouc)

Nové přístupy v edukaci pacientů
R. Říhánková (Plzeň)

Využití inzulínového dávkovače HumaPen MEMOIR 
v praxi
I. Kobrová, M. Kokošková (Plzeň)

Edukace kalkulátoru bolusů
H. Kůsová (Plzeň)

Program Pracovního dne Sekce sester ČDS
při 47. Diabetologických dnech v Luhačovicích
15. duben 2011, Luhačovice

Praktické zkušenosti edukační sestry s kontinuálním 
měřením glykemie
K. Čechová, V. Havlová, J. Mašková, A. Jirkovská 
(Praha)

Onemocnění štítné žlázy v těhotenství a gestační dia-
betes
L. Vokurková, M. Krčma, E. Dvořáková (Plzeň)

Opakované uroinfekce u pacientky po kombinované 
transplantaci ledviny a pankreatu
L. Forejtová, V. Vamberská, M. Dubský (Praha)

Nová možnost vyšetření očního pozadí diabetiků fun-
dus kamerou
Š. Eisenreichová, T. Sosna, T. Pelikánová (Praha)

Příčiny diabetické ketoacidózy u dospělých nemoc-
ných s diabetes mellitus 1. typu
M. Jandová, S. Lacigová, J. Gruberová (Plzeň)

Pacient se syndromem diabetické nohy – návaznost 
na scintigrafické a RTG zobrazení (kazuistika)
I. Kuníková, R. Píchová, H. Křížová, Š. Hynková, E. 
Šilhová, A. Kratochvíl, M. Anděl, O. Lang (Praha)

Vliv redukční diety na oxidační stres a endotelovou 
dysfunkci
J. Pacnerová, M. Jarolímková, M. Prázný, J. Škrha 
(Praha)

Certifikovaný kurz pro všeobecné sestry v podiatrii
M. Křížová, V. Fejfarová, A. Jirkovská et al. (Praha)

12.00–12.45 přestávka

3. BLOK
Koordinátoři: R. Říhánková, J. Andrášková

12.45–13.00 Selfmonitoring u diabetiků 1. typu 
M. Honka (Ostrava)

13.00–13.20 Podiatrická péče – „za minutu dva-
náct“?
M. Kučerová, A. Stříbrská, V. Fejfarová (Praha)

13.20–13.40 Co by sestra neměla přehlédnout
M. Křížová, B. Linhartová (Praha)

13.40–14.00 Skupinová edukace – efektivní cesta ke 
zlepšení compliance našich pacientů
J. Parkányiová (Praha)

14.00–14.25 diskuse

14.25–14.30 závěr
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Obrázek na obálce: Archontophoenix cunninghamiana H. Wendl et Drude (Bangalow Palm)
Jardin botanico, Tafira Baja, Gran Canaria
Australská palma dosahující až 20 m výšky. Kvete fialově a její plody jsou velmi atraktivní pro ptáky jako potrava. V řadě teplých oblastí 
světa (např. na Floridě) je sázena jako okrasný strom, v jižní Brazílii a na Novém Zélandu je invazním druhem.
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