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Editorial

Vivat Luhačovice
Jezdím do Luhačovic na výroční konferenci České diabetologické společnosti nejméně 15 let. Vždy

je to v době, kdy se jaro chová jako mladá dáma – slibně naznačuje, ale většinou zůstane jen u slibů –
venku je stále ještě chladno, občas se prohání studený vítr a slunce zatím příliš nezahřeje. Ale kdo z nás
jezdí v dubnu do Luhačovic za počasím a přírodou, že? Na co se vždy těšíme je nejdůležitější diabeto-
logické jednání roku a také možnost setkat se s řadou kolegů z Čech, Moravy i Slovenska.

Využili jsme příležitosti tohoto jednání a připravili několik novinek. Prvním z nich je právě toto číslo
časopisu, které jsme připravili navíc, mimo ediční plán a které rozšíří počet letošních čísel na pět. Spolu
s ním vychází samostatné suplementum Sestry v diabetologii, které přináší abstrakta z jednání Sekce
sester ČDS v Luhačovicích a bude dostupné právě na tomto jednání. Ve čtvrtek na úvod odborného pro-
gramu pokřtí autoři velkou monografii Diabetes mellitus 2. typu, kterou naše nakladatelství vydalo k le-
tošnímu 1. lednu.

Drtivá většina diabetologů z ČR využívá ke své práci Pomocníka diabetologa. Odborné veřejnosti
jej jistě nemusím představovat. Posledním z překvapení, která jsme pro Vás připravili, je závazek, že
v letošním roce zprovozníme k tištěné verzi také elektronickou verzi Pomocníka diabetologa dostupnou
prostřednictvím internetu. Věříme, že paralelní publikovaní lékové části Pomocníka na internetu Vám
dále usnadní práci s ním a také umožní do něj nahlížet lékařům ze Slovenské republiky, kterým je tištěná
verze Pomocníka z finančních, technických i legislativních důvodů nedostupná.

Těším se na setkání s Vámi u našeho stánku v Luhačovicích
Karel Vízner, šéfredaktor

Pohádka pošťácká
„Aha, pravil pan poštmistr, to zas někdo vhodil do schránky dopis bez adresy. Byl tam zrovna na poště

jeden pán, aby poslal své mamince doporučené psaní; ten pán to slyšel a povídá: No, to musí být ťulpas,
potrhlo, čápek, pytlík, dromedár, budižkničemu a boží dřevo, kdo posílá dopis a nenapíše na něj ani adresu.
Ba ne, řekl pan poštmistr, takových dopisů, pane, se za rok najde celá hromada. To byste nevěřil, pane, jak
jsou lidé roztržití. Napíší dopis, pane, a pak s ním horempádem běží na poštu a zapomenou se, pane, podívat,
že ještě nenapsali adresu. Jejej, pane, to se stává častěji, než si myslíte.“

Kdo by neznal nádherný příběh pana Kolbaby, pošťáka z Čapkovy Pohádky pošťácké. A víte, jak to
bylo dál? Celý rok pak Kolbaba hledá dívenku Marušku, které má doručit dopis od jejího milého, ale trochu
roztržitého (protože nenapsal adresu) mládence Františka. Pohádka? Bývaly doby, kdy to byla pohádka jen
proto, že v ní vystupují poštovní skřítci. Sám jsem při svém působení na poště zažil, jak si pošťáci mezi
sebou předávají psaníčko s neúplnou adresou a třeba i několik dní pátrají po tom, komu je určeno.

Zdá se ale, že pohádkám je konec. Lidé dávají přednost SMSkám a e-mailům a poštovní skřítci a ne-
úplné adresy nemají na poště místo. A s poštovními skřítky mizí i páni Kolbabové, pro které nosit dopisy
byla radost. Zůstal nám jen poštovní průmysl a řada otrávených zaměstnanců. Ano, vídám dodnes i výjimky,
ale je jich čím dál méně.

Proč je má poznámka o pohádkách? Včera mi totiž přistála na stole další várka nedoručených zásilek,
které se nám vrátily zpět. Je na ně žalostný pohled, přestože jsme odesílali barevný časopis v pěkné obálce
s naším logem, po průchodu útrobami České pošty vypadají jako cosi velmi nechutného a nevábného. A ně-
kolik z nich má obdobný problém – drobnou chybu v adrese. Tak například jsme do Brna poslali časopis
na adresu Kosmonautů 16 a mělo to být Kosmonautů 19. Paní doktorka, která si časopis objednala, udělala
před rokem chybu a špatně vyplnila objednávku. Čtyřikrát jí časopis dorazil, popáté nám jej pošta vrátila
s tím, že adresáta nezná. Nenecháváme své čtenáře na holičkách, s paní doktorkou jsme se domluvili 
e-mailem a časopis jí poslali na správnou adresu o dva domy dál. Problémem ale je, že takovéto vrácené
zásilky se nám v redakci poslední dobou množí. Ne snad, že byste své adresy vyplňovali méně pečlivě než
dříve, jen zdá se už nejsou páni Kolbabové, kteří věří, že na každé psaníčko někdo čeká, nebo že Česká
pošta se rozhodla vracet všechny dopisy, které nemají správnou adresu – byť by to bylo jediné písmeno.
Ptal jsem se na to mluvčí České pošty, ale nenamáhala se na můj dotaz odpovědět.

Takže nezbývá, než Vás poprosit – zkontrolujte svou adresu, zda je zcela správná, aby Vám v budoucnu
časopis najisto došel. Současně bych Vás rád požádal o poskytnutí e-mailové adresy – v případě, že se nám
časopis vrátí, máme možnost tak zjistit Vaši správnou (nebo změněnou) adresu a časopis Vám doposlat.
Telefon nám v tomto nepomůže – telefonní poplatky jsou, na rozdíl od e-mailu, který nás stojí jen práci
a úsilí, vysoké a naše distribuce by si nemohla dovolit obvolávat větší množství předplatitelů.

Karel Vízner

Obrázek na obálce:

Historický dětský kolotoč
Valašské muzeum v přírodě
Rožnov pod Radoštěm

foto: © Geum – Mgr. Karel Vízner
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Pohybová aktivita u diabetes mellitus 
2. typu a chůze jako její 
vhodný prostředek

Jan Brož1, Magda Bajzová2

1 Diabetologické centrum, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
2 Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Souhrn:
Pohybová aktivita je pro pacienty s diabetes mellitus 2. typu přínosná z řady důvodů.

Jsou jimi především pozitivní dopady na základní parametry metabolického syndromu.
Vhodnou aktivitou, která umožní pravidelnou a relativně intenzivní fyzickou zátěž, je
chůze. I přes svoji jednoduchost (která však umožňuje její využití téměř všem pacien-
tům), je-li provozována pravidelně a dostatečně, přináší snížení inzulínové rezistence,
zlepšení lipidového spektra, zvýšení fyzické zdatnosti a přispívá k redukci hmotnosti.

Summary:
Physical activity in type 2 diabetes mellitus and walking as its suitable tool 

A physical activity has many benefits in patients with type 2 diabetes mellitus. First
of all, it has a positive impact on basic parameters of the metabolic syndrome. Walking
represents a suitable activity that enables a regular and relatively intensive physical ac-
tivity. Despite its simplicity (enabling on the other hand its use in almost any patient), if
performed regularly, walking causes a reduction of insulin resistance, an improvement
in parameters of the lipid spectrum, better fitness and it contributes to a weight loss.

Brož, J., Bajzová, M. Pohybová aktivita u diabetes mellitus 2. typu a chůze jako její vhodný prostředek.
Kazuistiky v diabetologii 9, 2: 4–7, 2011.

Klíčová slova: 
■   redukce hmotnosti
■   diabetes mellitus
■   pohybová aktivita
■   chůze

Key words: 
■   weight loss
■   diabetes mellitus
■   physical activity
■   walking

Principy změn v organismu 
během zátěže

Orgánové systémy během zátěže směřují k zajištění adekvátní
dodávky kyslíku a energetických substrátů a odstraňování odpado-
vých zplodin metabolismu a vyprodukovaného tepla z pracujícího
kosterního svalu. Tato reakce se projevuje zvýšením tepové fre-
kvence, krevního tlaku, tepového objemu, minutového srdečního
výdeje, ventilačních parametrů a nárůstem spotřeby kyslíku.

Trénovaní jedinci mají oproti netrénovaným, mezi které patří
většina diabetiků 2. typu, vyvinutou kapilární síť v kosterním sval-
stvu, a tudíž lépe prokrvené kosterní svalové buňky, větší počet mi-
tochondrií s vysokou aktivitou enzymů Krebsova cyklu, elektrono-
vých transportérů a enzymů beta-oxidace mastných kyselin.
Schopnost aerobní produkce adenosintrifosfátu – ATP (základní
energetický svalový substrát) je tedy u trénovaných jedinců oproti

netrénovaným vyšší. Netrénovaní jedinci mají nízkou toleranci fy-
zické zátěže, rychleji se unaví. Jednou z příčin je i rychlejší a vyšší
akumulace laktátu ve svalu, kde dochází ke snížení pH, narůstá pocit
únavy a jedinec není schopen ve cvičení pokračovat. Na tyto limi-
tace je třeba při zahájení pravidelného cvičení myslet a dávkovat
zátěž tak, aby pacienta neodradil intenzivní a dlouhotrvající pocit
únavy, který se při překročení jeho možností dostaví.

Význam pravidelné pohybové aktivity 
pro pacienty s diabetes mellitus 2. typu

Fyzická aktivita, jejíž míra se s přibývajícím věkem (většinou
dramaticky) snižuje, má pozitivní vliv na celou řadu níže uvedených
parametrů. Při zavedení fyzické aktivity do denního režimu diabe-
tika je však vhodné ho upozornit, že zdaleka ne u všech se projeví
okamžitě. Předejdeme tak ztrátě jeho motivace k dalšímu cvičení.

Krebs Hans Adolf (1900–1981) – německý lékař a biochemik. Studoval medicínu na několika německých univerzitách, lékařský titul získal na univerzitě v Hamburku. Předmětem
jeho odborného zájmu se brzy stal výzkum, především v oblasti metabolismu. V roce 1926 získal místo asistenta prof. Otto Warburga v Kaiser Willhelm Institute pro biologii v Berlíně.
Od roku 1930 pracoval v Městské nemocnici v Altoně a později na univerzitní klinice ve Freiburgu, kde v roce 1932 objevil ornithinový (též močovinový nebo malý Krebsův) cyklus.
Pro svůj židovský původ byl v roce 1933 nucen emigrovat do Anglie. Zde se dále věnoval výzkumné práci v oboru biochemie, nejprve v Cambridge, kde v roce 1937 objevil citrátový
(Krebsův) cyklus. Za tento objev získal v roce 1953 Nobelovu cenu. Později přesídlil do Sheffieldu a v roce 1954 do Oxfordu. Roku 1958 byl povýšen do šlechtického stavu. (Zdroj
informací: archiv redakce)
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Vliv fyzické aktivity na vybrané parametry
Okamžité dopady:
■    pokles glykemie
■    snížení krevního tlaku 

Střednědobý horizont (týdny):
■    zvýšení tolerance zátěže – dále posiluje odhodlání pacienta

v pokračování tréninku
■    snížení procenta tuku a obvodu pasu

Dlouhodobý horizont
■    redukce hmotnosti (v kombinaci s energetickou restrikcí) –

zlepšení metabolické kontroly nemoci
■    pozitivní ovlivnění lipidogramu 
■    zvýšení psychické pohody – zlepšuje kvalitu života

Rámcový přístup ke cvičení u pacientů
s diabetes mellitus 2. typu

Ze zkušenosti je zřejmé, že diabetik 2. typu se nestává diabeti-
kem náhodou. Jeho onemocnění je výsledkem dlouhodobé převahy
energetického příjmu nad energetickým výdejem. Více tedy „sní než
spálí“. Je nutno počítat s tím, že pacient, kterého vybízíme k větší
fyzické aktivitě, je většinou člověk, který se dlouhodobě fyzické ak-
tivitě zcela vyhýbal nebo ji provozoval pouze v nezbytně nutné míře.
Jistě existují výjimky – ty podporujeme v jejich současném sportov-
ním programu a snažíme se jim poradit, jak zvýšit výkonnost.

Většina pacientů však má s fyzickou aktivitou minimální zku-
šenosti a s tím je třeba počítat při výběru vhodného druhu a intenzity
zátěže. 

Vhodné fyzické aktivity
■    chůze
■    nordická chůze
■    plavání
■    cyklistika (domácí kolo)
■    vodní aerobik
■    golf

Chůze

Chůze je jedním z prvních pohybů, který se člověk naučí. A pro
ty, kteří jsou limitováni věkem či svým zdravotním stavem, je často
jedinou možností, jak do svého života fyzickou aktivitu zařadit.

Energetická náročnost chůze
Náročnost chůze stran „spálení energie“ závisí na délce trasy

a terénu, ve kterém se procházíme. Ovšem i při průměrné, či pro
konkrétního člověka přiměřené zátěži lze při chůzi vydat relativně
velké množství energie. Vyjdeme-li z rámcových doporučení rych-
losti redukce hmotnosti, která činí přibližně 1 kg za 1 měsíc, zna-
mená to „spálit“ denně o 300 kcal více energie než přijmeme. Z ta-
bulky č. 1 je zřejmé, že například pro 100 kg vážící osobu
představuje takový energetický výdej přibližně 1 hodina chůze po
rovině či zhruba 40 minut v kopcovitém terénu, obé při rychlosti 4
km/hod.

Stanovení intenzity zátěže 

Intenzita je vedle frekvence a délky trvání jednotlivého cvičeb-
ního bloku jedním ze základních parametrů tělesné aktivity. Musí
být přiměřená – cvičení musí být dostatečně namáhavé, aby došlo
k pozitivním změnám v organismu. Nesmí však být příliš vysoká,
aby naopak nedošlo k přílišné únavě, či dokonce k poškození zdraví. 

Možnosti hodnocení intenzity zátěže
1. Test mluvení – „zpívat, mluvit, těžce dýchat“ je velice jedno-

duchá metoda pro určení intenzity zátěže. Pokud je pacient při
cvičení schopen zpívat, znamená to, že intenzita cvičení je nízká,
nedostatečná. Pokud je schopen konverzovat s partnerem, je in-
tenzita zátěže mírná, pro stanovený cíl redukce hmotnosti či
zlepšení metabolických ukazatelů optimální. Pokud není scho-
pen konverzovat s partnerem, či dokonce nemůže popadnout
dech, je zátěž velmi intenzivní. 

2. Podle tepové frekvence – určuje se jako procento maximální
tepové frekvence (TFmax). Maximální tepová frekvence se u kaž-
dého člověka liší a představuje tepovou frekvenci, již organis-
mus dosáhne při maximální zátěži. 
(Určování intenzity zátěže podle tepové frekvence není vhodné
u pacientů s autonomní neuropatií. U nich tepová frekvence in-
tenzitě zátěže v řadě případů neodpovídá. Tito pacienti – často
s klidovou tepovou frekvencí kolem 90 tepů/min – by též měli
volbu vhodného sportu a míru zátěže vždy předem konzultovat
s ošetřujícím lékařem.) 

Optimálně je maximální tepová frekvence stanovena během
sportovního zátěžového testu, ale v praxi ji můžeme vypočítat
podle vzorce: TFmax= 220 − věk.

POHYBOVÁ AKTIVITA U DIABETES MELLITUS 2. TYPU A CHŮZE JAKO JEJÍ VHODNÝ PROSTŘEDEK

Tab. č. 1: Energetický výdej při chůzi (kcal/hod.)

rychlost chůze
tělesná hmotnost (kg)

50 56 62 68 74 80 86 92 98

4 km/hod. převýšení do 5 % 184 206 228 250 272 294 316 340 362

4 km/hod. kopcovitý terén 226 252 280 306 334 360 388 414 442

6 km/hod. převýšení do 5 % 334 374 414 454 494 534 574 614 654

6 km/hod. kopcovitý terén 398 444 492 540 588 636 682 730 778
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Příklad: osoba 40 let: TFmax=220−40=180 tepů/min
Optimální je cvičit v pásmu 60–90 % TFmax.
Zátěž by tedy v tomto případě měla být nastavena tak, aby se
tepová frekvence pohybovala v rozmezí 108–162 tepů/min.

Poznámka: existuje ještě jeden způsob určení intenzity zátěže
– podle koronární rezervy. Tento způsob výpočtu je určitou variantou
výpočtu podle tepové frekvence a zde jej neuvádíme. 

Optimální výše zátěže
Intenzitu zátěže stanovíme podle dosažené tepové frekvence

v poměru k vypočtené maximální tepové frekvenci. Jak již bylo uve-
deno, během cvičení by se tepová frekvence (TF) měla pohybovat
v pásmu 60–90 % TFmax . 

Pokud pacient dosud vůbec nesportoval, pak určeme zátěž na
dolní hranici vypočítaného pásma – tj. 60 % TFmax. Pokud i to je pro
pacienta příliš namáhavé, je třeba začít na intenzitách ještě nižších
a velmi pozvolna prodlužovat časový interval a zvyšovat zátěž cvi-
čení, až bude pacient schopen cvičit ve vymezeném pásmu TF.

Jestliže je prvořadým cílem redukce tělesné hmotnosti, je vý-
hodné cvičit při intenzitě 60 % TFmax delší časový interval – při této
intenzitě slouží jako zdroj energie hlavně tuky. Pokud však pacient
zvládne cvičit při vyšších intenzitách stejně dlouho jako při intenzi-
tách výše uvedených, bude to znamenat větší výdej energie, a tudíž
o něco rychlejší váhový úbytek.

Pokud je cílem též zlepšení celkové zdatnosti (a mělo by být),
je třeba intenzitu zátěže postupně navyšovat tak, aby se pohybovala
v horní polovině pásma optimální tepové frekvence, tedy 75–90 %
TFmax.

Jak začít s kondiční chůzí

Jestliže v současné době pacient pravidelně necvičí a nevyko-
nává žádnou fyzickou aktivitu, jakékoli navýšení aktivity bude zna-
menat změnu k lepšímu. Podle výzkumů z poslední doby už jen za-
řazení dvou hodin svižné chůze týdně (20–30 minut denně) do
denního programu bude pro něj přínosem.

Současná doporučení nás nabádají k provozování alespoň 30mi-
nutové fyzické aktivity mírné intenzity po většinu dní v týdnu, op-
timálně denně. Těchto 30 minut pohybu lze rozdělit do dvou či tří
10–15minutových intervalů během jednoho dne. Velmi přínosné
jsou i zdánlivě banální, ale z hlediska dlouhodobého energetického
výdeje významné změny v „běžném životě“: místo výtahu či eska-
látoru používat schody, při cestě do práce vystoupit o stanici dříve
apod.

Úplný začátek
Během prvního týdne by se pacient měl denně procházet volným

krokem (dle vlastních měřítek) po dobu přibližně 45 minut (popří-
padě ve třech 15minutových intervalech). Pokud není zvyklý ani na
tuto minimální zátěž a připadá mu vysoká, pak mu dobu procházky
zkraťte na 30 minut (či třikrát 10 minut). Jestliže se následující den
i po takové procházce cítí unaven, měl by se procházet v prvním
týdnu třeba pouze obden, během dne „volna“ bude mít organismus
čas na regeneraci. V následujícím, či některém z dalších týdnů se
pak pokusí dosáhnout každodenní 45minutové zátěže – volné pro-
cházky.

Zvyšování zátěže
Pokud má pacient úvod úspěšně za sebou, tedy je schopen při-

bližně 45minutové procházky denně bez větších pocitů únavy, je na
místě začít zátěž cíleně navyšovat.

Každou procházku tak pacient začne 5minutovou pozvolnou
chůzí, aby se organismus zahřál a připravil se na pohyb (optimální
je provést také několik protahovacích cviků). Poté pacient chůzi
zrychlí natolik, aby dosáhl dolního pásma optimální tepové fre-
kvence, tedy 60 % TFmax. V tomto tempu pokračuje alespoň 5
minut, poté opět zvolní a dalších 5 minut se při nízké intenzitě zá-
těže uvolní. Toto bude základní schéma jeho procházek s cílem po-
stupně prodlužovat interval svižné chůze až na 30 minut – budou
se tedy prodlužovat období rychlejší chůze mezi 5minutovými in-
tervaly zahřátí a uvolnění. Dalším krokem, většinou za několik
týdnů, bude přechod ke středním hodnotám určené optimální tepové
zóny a posléze se pacient může pokusit o přechod k její horní hra-
nici.

Nebezpečí spojená 
s pohybovou aktivitou

Nebezpečí, kterým je diabetik při fyzické (sportovní) aktivitě
vystaven, jsou podobná jako u zdravých osob a jsou jimi především
zranění.

Je však třeba upozornit na několik specifických okruhů, kterým
by diabetik měl věnovat pozornost. Jedná se především o:

■    hypoglykemii;
■    přítomnost jiných onemocnění, zejména kardiovaskulárních;
■    náchylnost k poraněním dolních končetin.

Hypoglykemie
Diabetik by si měl být tohoto rizika vědom. Hypoglykemie se

nemusí obávat pacienti, kteří jsou léčeni pouze dietou, či pouze met-
forminem. Opatrnosti je však třeba při léčbě některými dalšími pe-
rorálními preparáty. Zde je nezbytná kontrola glykemie alespoň před
zátěží a po ní. Tam, kde dochází k většímu poklesu glykemie, je
vhodné ji měřit nejen během zátěže, ale i v několikahodinovém in-
tervalu po ní. Je-li pacient léčen inzulínem, pak je třeba glykemii
měřit ještě častěji. 

Jiná onemocnění
Vzhledem k tomu, že diabetičtí pacienti jsou většinou ve vyšším

věku, je třeba mít na paměti rizika vyplývající z možné přítomnosti
dalších onemocnění, která by mohla fyzickou zátěž limitovat, či do-
konce při jejím relativně neúměrném navýšení přivodit zdravotní
potíže. To platí zejména pro onemocnění kardiovaskulární. Ideálním
stavem by bylo, kdyby každý pacient mohl před zahájením pravi-
delné pohybové aktivity absolvovat zátěžovou ergometrii. Pacienti
se známou ischemickou chorobou srdeční či jejími rizikovými fak-
tory by však toto vyšetření měli podstoupit zcela jistě.

Náchylnost k poraněním dolních končetin
Pro diabetickou neuropatii a často také snížené prokrvení dol-

ních končetin je kůže nohou diabetiků náchylnější k poraněním, jako
jsou otlaky a odřeniny. Tyto defekty se většinou hojí o něco pomaleji
než u nediabetiků a nezřídka jsou podkladem pro dlouhodobé de-
fekty.

POHYBOVÁ AKTIVITA U DIABETES MELLITUS 2. TYPU A CHŮZE JAKO JEJÍ VHODNÝ PROSTŘEDEK
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Velkým nebezpečím je senzitivní neuropatie, kdy pacient necítí
drobné rány a často si jich všimne teprve tehdy, když se rozšíří.
Zde je třeba upozornit, že v případě známé senzitivní neuropatie
dolních končetin, zejména jsou-li přítomny i deformity dolních
končetin, nemusí být chůze optimální pohybovou aktivitou a lze
ji doporučit pouze za předpokladu precizní péče o nohy a po do-
hodě s lékařem-specialistou. Vhodnou formou pohybové aktivity
je v tomto případě například plavání, jízda na bicyklovém ergo-
metru apod.

Závěr

Je samozřejmé, že uvedené výpočty a doporučení jsou pouze
rámcová a pacienti je modifikují podle svých aktuálních možností.
Radíme spíše, aby různá počítání a sledování pulsu byla určitou po-
můckou a důraz na ně klademe ve chvíli, kdy se redukce hmotnosti
nedaří, nebo se pacient dožaduje výrazného navýšení dávek fyzické
aktivity.

Zkušenosti z mnoha ambulancí ukazují, že úspěchy těchto lo-
gických a přirozených metod nejsou valné a fyzická aktivita vět-
šinou naráží na limitace tělesných možností (kloubní potíže či jiné
nemoci pohybové a svalové soustavy) či prostou nechuť se sna-
žit.

Určitou pomocí může být skupinový trénink.
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Pravidelná chůze jako součást 
úspěšných redukčních režimových 
opatření – kazuistika

Jan Brož1, Magda Bajzová2

1 Diabetologické centrum, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
2 Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Souhrn:
Režimová opatření jsou základní složkou terapie diabetes mellitus 2. typu. Primárním

cílem je redukce hmotnosti alespoň o 5 kg tempem přibližně 1 kg za měsíc. Významným
prostředkem redukce je fyzická aktivita, v našem případě chůze, kterou je vhodné paci-
entovi podrobně naplánovat. Je třeba brát ohled na jeho pravděpodobnou aktuální ne-
výkonnost a dávky stanovit tak, aby jejich výše pacienta neodradila. Zátěž je pak třeba
postupně navyšovat.

Summary:
Regular walking as a part of successful weight reduction regimens – a case report

Weight reduction regimens are a basic part of the treatment of type 2 diabetes melli-
tus. The primary objective is a loss of at least 5 kg at a rate of 1 kg per month. The phy-
sical activity, in our case walking, is a significant tool of a weight reduction and it should
be appropriately planned.  Patient’s assumed current low performance should be taken
into account and adequate level should be assigned so that the patient wouldn’t be dis-
couraged. The load should then be gradually titrated. 

Brož, J., Bajzová, M. Pravidelná chůze jako součást úspěšných redukčních režimových opatření – kazuis-
tika. Kazuistiky v diabetologii 9, 2: 8–9, 2011.

Klíčová slova: 
■   fyzická aktivita
■   diabetes mellitus
■   chůze

Key words: 
■   physical activity
■   diabetes mellitus
■   walking

Kazuistika

66letá pacientka byla v roce 2004 přijata k hospitalizaci na do-
poručení praktického lékaře. Důvodem hospitalizace byla hypergly-
kemie 24 mmol/l, zachycená při vyšetření, které si pacientka vyžá-
dala na základě asi dva měsíce trvající polyurie, polydipsie a týden
trvající vaginitidy. Další provedená vyšetření (viz tab. č. 1) potvrdila
klinické podezření na diabetes mellitus 2. typu.

Během hospitalizace byl diabetes přechodně kompenzován in-
tenzifikovaným inzulínovým režimem při diabetické dietě kategorie
A (175 g sacharidů/1 500 kcal). Po úpravě glykemií byl 5. den po-
bytu zaveden metformin v počáteční dávce 500 mg/den a inzulín byl
postupně vysazen. Dávka metforminu byla při jeho dobré toleranci
navýšena na 2×850 mg denně.

Zhodnocení energetického příjmu a výdeje
Na základě jídelníčku, který pacientka sestavila za období 3

dnů před přijetím, byl její obvyklý denní energetický příjem stano-
ven na 1 800 kcal. Vzhledem k nárůstu hmotnosti přibližně o 5 kg
za poslední rok (pro tento hrubý výpočet byla použita hmotnost
zjištěná 3 měsíce před hospitalizací, abychom se vyhnuli zkresle-

ním v rámci dehydratace v následujícím období) byl rozdíl v bilanci
denního příjmu a výdeje energie stanoven na 130 kcal denně v ne-
prospěch výdeje.

Tab. č. 1: Vybrané parametry metabolického syndromu –
vstupní hodnoty

listopad
2004

tělesná hmotnost (kg) 90

tělesná výška (cm) 165

celkový cholesterol (mmol/l) 4,87

LDL-cholesterol (mmol/l) –

HDL-cholesterol (mmol/l) 0,65

triacylglyceroly (mmol/l) 4,85

C-peptid (pmol/l) 1 278
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PRAVIDELNÁ CHŮZE JAKO SOUČÁST ÚSPĚŠNÝCH REDUKČNÍCH REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ

Pacientka má sedavé zaměstnání (pracuje jako učitelka na vysoké
škole), do práce jezdí městskou hromadnou dopravou (vzdálenost
z domu k zastávce MHD cca 150 m, z poslední stanice MHD k pra-
covišti cca 300 m), běžné nákupy realizuje v dosahu 200 m od byd-
liště (obvykle od den), většinu času po pracovní době tráví doma péčí
o manžela a dvě dospívající děti, o víkendech se občas vypraví na
výlet. Odhadem a srovnáním s kalorickým příjmem a nárůstem hmot-
nosti byl denní energetický výdej stanoven na 1 600–1 700 kcal.

Doporučení pro další terapii
Pacientka byla propuštěna s metforminem v dávce 2×850 mg

denně a následujícími doporučeními:
■ dieta: 175–200 g sacharidů denně, denní energetický příjem

1 500–1 700 kcal; 
■ pohybová aktivita: chůze dle tolerance s postupným pro-

dloužením vzdálenosti na 4 000 m denně v průběhu 2 mě-
síců (podle rozpisu – viz tab. č. 2), při dosažení tepové fre-
kvence v rozmezí 60–90 % TFmax ve 3. týdnu a postupném
prodlužování doby zátěže této intenzity v dalším období
(TFmax – maximální tepová frekvence, které organismus do-
sahuje při maximální zátěži; lze ji zjistit výpočtem: 220−věk
v rocích).

Pacientce, která byla schopna vykonávat doporučenou pohybo-
vou aktivitu cestou do zaměstnání a z něj (vzdálenost od bydliště ke
stanici metra, kde přestupovala, činila přibližně 2 500 m), bylo do-
poručeno rozdělit denní dávku na dvě poloviny, první absolvovat ces-
tou do práce a druhou cestou z práce. Určenou tepovou frekvenci
měla začít dosahovat od 3. týdne a postupně její trvání prodlužovat
na 20 minut z celkem 30minutového chodeckého úseku. Již během
pobytu v nemocnici jsme ověřili, že pacientka bude stanovené dávky
dodržovat relativně snadno. (V případě výkonnostně slabší pacientky
lze začít s kratší vstupní vzdáleností a zkrátit i vzdálenost cílovou.)

Výsledky během ambulantního sledování
Vybrané parametry jsou přehledně uvedeny v tabulce č. 3. Paci-

entka dodržovala stanovený režim a aktuálně ho modifikovala dle
svých možností a navýšení výkonnosti. Výsledkem byla plánovaná
redukce hmotnosti v celkové výši až 23 kg v průběhu 20 měsíců
s výbornou kompenzací diabetu, která umožnila i vysazení metfor-
minu. Ten byl pacientce znovu nasazen počátkem tohoto roku, kdy
hodnota HbA1c opustila doporučované rozmezí. Terapii hypercho-
lesterolemie pacientka odmítla. Vyšetření prováděná v průběhu sle-
dování neprokázala projevy specifických komplikací diabetu ani
komplikací makrovaskulárních.

Závěr

Pacientka demonstrovala význam fyzické aktivity a její vliv na
redukci hmotnosti. Úspěch režimových opatření byl z významné
části umožněn velkou sebekázní. Nelze nedodat, že mezi našimi pa-
cienty je tento případ spíše vzácný.

MUDr. Jan Brož
Diabetologické centrum 
II. interní klinika 3. LF UK 
a FN Královské Vinohrady
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
e-mail: jbroz@fnkv.cz

Tab. č. 3: Vybrané parametry metabolického syndromu – ambulantní sledování

leden září duben listopad květen květen únor leden říjen

2005 2005 2006 2006 2007 2008 2009 2010 2010

tělesná hmotnost (kg) 88 82 67 69 69 68 69 71 73

HbA1c (%, IFCC) 4,8 3,2 3,7 2,6 3,1 3,8 4,2 5,0 4,1

celkový cholesterol (mmol/l) 4,82 – 4,79 – 4,96 – – 4,82 –

LDL-cholesterol (mmol/l) 3,28 – 3,09 – 3,19 – – – –

HDL-cholesterol (mmol/l) 1,17 – 1,23 – 1,01 – – – –

triacylglyceroly (mmol/l) 0,97 – 1,04 – 1,4 – – 1,6 1,4

Tab. č. 2: Doporučené denní dávky chůze

týden 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

vzdálenost (m) 500 500 1 000 2 000 2 000 3 000 3 000 4 000 4 000

frekvence ob den denně denně ob den denně ob den denně ob den denně
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Správná aplikace a volba NPH inzulínu – 
cesta ke zlepšení kompenzace diabetu 
a snížení hypoglykemických příhod

Souhrn:
Předložené sdělení se zabývá problematikou správné aplikace NPH inzulínu. Nejprve

se věnuje rozboru práce Keisera et al. Posouzení účinnosti promíchání zásobních vložek
NPH (Neutral Protamine Hagedorn Cartridges).

Dále jsou diskutovány další práce zabývající se způsobem a možnými důsledky rů-
zného způsobu aplikace NPH inzulínu. Po zhodnocení dostupných studií autoři došli k zá-
věru, že Insuman Basal je jediná zásobní vložka, která zajistí účinné promíchání obsahu
cartridge i při nízkém počtu překlopení zásobní vložky (3x až 6x).

Summary:
A correct application and selection of NPH insulin – the way of improving glycemic control
and reduction of hypoglycemic events 

The presented report addresses the problem of a correct administration of NPH in-
sulin. Firstly, we analyze the paper by Keiser et al. Assessment of the Mixing Efficiency
of Neutral Protamine Hagedorn Cartridges. Then we discuss other papers dealing with
the way and possible consequences of different ways of administration of NPH insulin.
Following the assessment of available studies, the authors concluded that Insuman Basal
was the only cartridge that ensured effective mixing of its content even if the cartridge
was turned up and down only a few times (3–6).

Brychta, T., Brychtová Jr., S., Brychtová Sr., S. Správná aplikace a volba NPH inzulínu – cesta ke zlepšení
kompenzace diabetu a snížení hypoglykemických příhod. Kazuistiky v diabetologii 9, 2: 10–12, 2011.

Klíčová slova: 
■   NPH inzulín
■   správná aplikace inzulínu
■   cartridge
■   hypoglykemie

Key words: 
■   NPH insulin
■   correct administration 
    of insulin
■   cartridge
■   hypoglycaemia

Úvod

Všechny v současnosti dostupné NPH inzulíny vyžadují dosta-
tečné promíchání obsahu zásobní vložky před aplikací. Bez dosta-
tečné homogenizace může dojít k nerovnoměrnému navýšení či sní-
žení dávky inzulínu. Je proto nutné, aby byli pacienti dostatečně
a opakovaně edukováni o technice aplikace NPH inzulínu. Zásobní
cartridge je možno buď dvacetkrát překlopit o 180° nebo dostatečně
dlouho rolovat mezi dlaněmi. Měli bychom se vyhnout mohutnému
třepání, abychom zamezili vzniku bublin. Všichni výrobci doporu-
čují protřepávat alespoň desetkrát.

Při každodenní běžné aplikaci je tento postup považován paci-
enty za obtěžující. Pro usnadnění rychlého a úplného promíchání
obsažené suspenze jsou výrobci do zásobních vložek přidávány ku-
ličky nebo korálky z různého materiálu v rozdílném počtu, jako mi-
xovací tělíska.

Cílem práce bylo vyhodnotit vliv různých typů zásobních vložek
od různých výrobců na promíchání suspenze inzulínu, pokud toto
není provedeno v dostatečné míře podle pokynů výrobce.

Materiály a metody

Testovány byly zásobní vložky s NPH inzulíny od pěti různých
výrobců: sanofi-aventis (3 kovové kuličky), Eli Lilly (1 skleněný ko-
rálek), Berlin-Chemie (1 skleněný korálek), B. Braun Medical (2 skle-
něné korálky) a Novo Nordisk (1 skleněný korálek) viz tabulka č. 1.

Během pěti dní byla ráno a večer ze zásobních vložek různých
výrobců aplikována dávka inzulínu 28 IU. První dávka byla získána
po správném promíchání (20x) zásobní vložky před vlastní aplikací.
Následující dávky byly získány po promíchání suspenze NPH inzu-
línu 3x, 6x, 10x nebo 20x. Koncentrace inzulínu v aplikovaných
dávkách byla stanovena vysokotlakou kapalinovou chromatografií.

Tomáš Brychta1, Světlana Brychtová Jr.1, 
Světlana Brychtová Sr.2
1 NZZ Centrum pro léčbu diabetu a obezity, Olomouc
2 Ústav patologie LF UP, Olomouc
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Skutečné množství inzulínu v jednotlivých dávkách bylo spočítáno
z naměřených koncentrací. Průměrná absolutní procentuální od-
chylka byla vyhodnocena u každého typu zásobní vložky NPH in-
zulínu, pera a série experimentů a porovnána Studentovým t-testem
s koncentracemi z prvních dávek (tj. s referenčními hodnotami pro
každý typ vložky 20x promíchané; p<0,05). Mezi dávkami byly in-
zulínová pera a zásobní vložky uchovávány při pokojové teplotě
a v horizontální poloze.

Výsledky

Po 20 promícháních vykazovaly všechny zásobní vložky srov-
natelné koncentrace inzulínu. U většiny použitých inzulínů, zejména
po 3 a 6 promícháních, byly pozorovány velké odchylky. Obecně
platí, že čím vícekrát promícháme, tím menší je variabilita dávek.
Při počtu protřepání 3 až 6 došlo u všech náplní kromě Insuman
Basal k navýšení koncentrace inzulínu.

Zjištěné průměrné absolutní odchylky v % a maximální navý-
šení dávky v IU od určené dávky podle typu zásobní vložky při pro-
míchání suspenze s NPH inzulínem pouze 3x jsou uvedeny v tabulce
č. 2.

Rozpětí aplikovaných dávek inzulínu pokud byla zásobní vložka
v inzulínových perech promíchána 3x, 6x, 10x a 20x (nastavená
dávka 28 IU) a stanovené akceptovatelné ±10% (±2,8 IU) odchylky
jsou znázorněné na grafech výše.

Pouze jediná zásobní vložka, která obsahuje 3 kovové kuličky
(výrobce sanofi-aventis) zajistila sama dostatečnou homogenizaci
suspenze NPH inzulínu pokud nebyl dodržen postup pro správné
promíchání zásobní vložky stanovený výrobcem před vlastní apli-
kací. Všechny ostatní zásobní vložky s menším počtem kuliček/ko-
rálků ukázaly na možnou aplikaci dávky, která by mohla být pro pa-
cienty poškozující, pokud by takto připravená dávka NPH inzulínu
byla subkutánně aplikována. Dále je si třeba uvědomit, že již první
aplikací špatně připravené dávky NPH inzulínu je každá další dávka
z takto použité cartridge nepřesná.

Diskuse

Různá homogenita suspenze NPH inzulínu představuje vý-
znamný zdroj variability dávkování inzulínu. Je proto překvapivé,
že jsme nalezli pouze dva zveřejněné výzkumy týkající se této prob-
lematiky.

Tab. č. 2: Hodnoty absolutní odchylky a maximálního navýšení dávky po trojnásobném otočení zásobní vložky u různých inzulínů

Promíchání zásobní vložky Absolutní odchylka v % Maximální navýšení dávky 
3x od původní dávky (28 IU) v IU

Insuman Basal 1,1±10 4

Humulin N 2,6±3,4* 19

Berlinsulin H Basal 4,4±6,0* 26

Insulin B. Braun Basal 10,4±8,9* 38

Protaphane 4,7±4,1* 19

* (p<0,05 vs. Insuman Basal)

Obr. č. 1: Rozpětí podané dávky inzulínu podle počtu promíchání a druhu zásobní vložky
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Před deseti lety zjistili Jehle et al., že pacienti běžně neprotře-
pávají NPH inzulíny dostatečně. Neměřili sice přesně inzulínové
dávky, ale využili postřehu, že tmavší zákal v náplni je adekvátní
homogenizované směsi inzulínu, zatímco čirá složka je rozpouš-
tědlo. Takto nepřímo změřili složení aplikované dávky inzulínu.
Pouze 10 z jejich 109 pacientů (9 %) promíchávalo náplně více než
desetkrát. U pacientů, kteří po poučení začali poctivě promíchávat
inzulín v zásobní vložce před její aplikací dle pokynů výrobce, došlo
k výraznému snížení výskytu hypoglykemií (p<0,05).

Také Brown et al. sledovali  správnost promíchávání podobnou
metodou. Ze 180 pacientů se pouze jeden  přesně řídil pokyny vý-
robce. Ve 40 % případů aplikací dávek NPH inzulínu se množství
podané dávky inzulínu významně lišilo od očekávané hodnoty.

Z provedených studií vyplývá, že promíchávání inzulínu před
vlastní aplikací pacienty obtěžuje a zdůrazňuje nutnost kvalitní (a
opakované) edukace pacientů ohledně důležitosti správného promí-
chávání inzulínových náplní.

Krátký průzkum, provedený v letošním roce na pracovišti au-
tora, došel k obdobným závěrům. Ze 115 zařazených pacientů (50
mužů a 65 žen), kteří si více než 1 rok aplikují alespoň 1 dávku in-
zulínu NPH/den, dostatečně (10 a více překlopení) promíchávalo
cartridge s NPH inzulínem jen 15 pacientů (9 mužů a 6 žen), alespoň
3x překlápí cartrige s NPH inzulínem 75 % našich pacientů.

Z hlediska správné aplikace NPH inzulínu se nabízí otázka, zda
správný výběr typu zásobní vložky není důležitější než opakovaná
edukace, neboť jak vyplývá z výše uvedené studie, typ zásobní
vložky (rozdílný počet a materiál kuliček pro promíchání) byl roz-
hodující pro kvalitu suspenze inzulínu. Zásobní vložka Insuman
Basal (sanofi-aventis) obsahující 3 kovové kuličky tak byla jediná,
která zajistila dostatečné promíchání jejího obsahu i při nízkém
počtu překlopení.

Závěr

NPH inzulíny je nutné před každou aplikací dostatečně promí-
chat opakovaným překlopením cartridge nejméně 10x nahoru a dolů
aby došlo ke správnému promíchání a homogenizaci suspenze in-
zulínů. Z publikovaných výzkumů i z vlastního pozorování však vy-
plynulo, že 9 z 10 pacientů suspenzi nepromíchává v souladu s do-

poručením výrobce. Nedostatečné promíchání suspenze inzulínu
(jen 3x až 6x) má za následek značnou variabilitu koncentrace in-
zulínu v aplikované dávce, koncentrace inzulínu v dávce může být
vyšší či nižší až o 60 %.

Velikost aplikované dávky inzulínu má zásadní význam pro kva-
litu terapie diabetu. Kvalita suspenze inzulínu NPH může být také
odpovědná za značný počet jinak nevysvětlených hypoglykemic-
kých epizod a u některých pacientů může být nestálost dávky inzu-
línu až život ohrožující komplikací.

Pro lepší promíchání suspenze NPH inzulínů obsahují cartridge
kuličky (korálky). Všechny cartridge s NPH inzulíny nejsou stejné,
liší se počtem kuliček, jejich hmotností i materiálem, ze kterého jsou
vyrobeny. Procento dávek s koncentrací mimo klinicky akceptova-
telnou odchylku dosáhlo u cartridgí s 1 kuličkou téměř 60 %.

Insuman Basal je jediná zásobní vložka, která zajistila účinné
promíchání obsahu cartridge i při nízkém počtu překlopení zásobní
vložky (3x až 6x).

Dle údajů IMS Health je nyní v ČR léčeno 61 000 pacientů NPH
inzulíny a 50 000 pacientů premixovanými inzulíny. Naše správná
a stále opakovaná edukace a především volba optimálního NPH in-
zulínu bude spolurozhodovat o kvalitě života a diabetických komp-
likacích u více než 100 000 pacientů používajících NPH inzulíny.
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Tab. č. 1: Počet a materiál mixážních tělísek v různých 
cartridgích NPH inzulínu

Inzulín Výrobce Počet Materiál
Hmotnost

(mg)

Insuman Basal sanofi-aventis 3 kov (3x) 33,4

Humulin N Eli Lilly 1 sklo 18,7

Berlinsulin H 
Basal

Berlin-Chemie 1 sklo 18,7

Insulin B. Braun 
Basal

B. Braun 2 sklo (2x) 17,1

Protaphane 
Penfill

Novo Nordisk 1 sklo 17,7
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Rozhovor

Česká diabetologická společnost
– cíle a perspektivy
Obor diabetologie prochází v posledních letech dynamickým vývojem. 
Významné změny se odehrávají i v českém zdravotnictví. Zajímalo nás proto, jaké jsou v dané situaci 
aktuální úkoly i budoucí záměry České diabetologické společnosti ČLS JEP. 
Pozvání k rozhovoru přijala prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., předsedkyně společnosti 
a přednostka Centra diabetologie Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze.

Paní profesorko, můžete uvést Vaše bezprostřední priority, týka-
jící se aktivit České diabetologické společnosti, a prozradit také něco
z plánů do budoucna?

Z dlouhodobého hlediska se naše priority nezměnily, problém
je v tom, že nejsou oficiálně aktualizované a nejsou dostatečně
„úderně“ formulovány. Proto považuji za stěžejní úkol aktualizaci
Diabetologického programu, jehož podoba na internetových strán-
kách České diabetologické společnosti je z roku 2002. Předpoklá-
dám, že všechny cíle budou pregnantněji vyjádřeny, včetně kroků,
které by se pro jejich realizaci měly uskutečnit.

Například v současném programu zcela chybí jasné vymezení
problematiky screeningu diabetu v populaci. Vycházím z toho, že
v České republice stále zůstává nezachycena minimálně jedna třetina
diabetiků. Půjde tedy o konkretizaci těch bodů programu, které po-
vedou k lepšímu záchytu nemocných s diabetem. Výstupní kontro-
lou budou probíhající epidemiologická šetření.

Plánuje Česká diabetologická společnost podobné studie, jaké
se v minulosti uskutečnily pod vedením prof. Škrhy, případně jiné?

Určitě, aktuálně přichází v úvahu pokračování studie DEPAC,
které se účastní řada evropských zemí (zástupcem pro ČR je
prof. Anděl). Diabetologická společnost zvažuje záštitu pro nově
vznikající registr diabetiků, který by měl přinést další data. Pravdě-
podobně by nám poskytl podobné údaje jako dostupné registry –
u dospělých diabetiků dvakrát provedené epidemiologické šetření,
které iniciovala ČDS a jehož garantem je prof. Škrha, data z VZP,
která dostáváme prostřednictvím prof. Kvapila, a výsledky studie
DEPAC. Myslím, že skvělá data poskytuje registr dětských diabe-
tiků, vedený v Motole, na jehož doplňování spolupracuje také
pacientská organizace Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí. 

To byla malá odbočka – můžeme nyní pokračovat v předchozím
tématu?

Pokud se vrátím k výše zmíněnému cíli – screeningu, myslím
si, že by se měly ujasnit kroky, které pomohou zlepšit současnou si-
tuaci. Na prvním místě je to spolupráce s praktickými lékaři, která
se v minulých letech ventilovala spíš v negativním slova smyslu.
Jde o to, nalézt její pozitivní stránky – podílet se více na vzdělávání
praktických lékařů a zejména dosáhnout toho, aby se začali scree-
ningem diabetu více zaobírat. V Diabetologickém programu by měly
být obsaženy i jiné cesty záchytu diabetu, například cestou nemoc-
ničních lékařů, gynekologů; otázkou je, zda by nebylo vhodné za-
pojit i lékárníky. Do lékáren přicházejí pacienti pro léky a screening
diabetu by tu možná měl své místo. 

Pokud už se cukrovka manifestuje, je třeba, aby byl nemocný
správně léčen. Stále existuje obrovská rezerva v edukačních progra-
mech. Cílem číslo dvě je proto určitě edukace. Velký prostor se ote-
vřel opět v souvislosti se spoluprací s praktickými lékaři a vyhláš-
kou, která je platná od loňského roku. Určuje, že se o diabetika může
od počátku starat praktický lékař (limitem je hladina glykovaného
hemoglobinu 5,2 %). Nicméně vyhláška neřeší to nejdůležitější
v léčbě diabetu, což je – zejména v první fázi – právě edukace. Je
třeba vést diskusi a zrealizovat odpovídající formu edukací pro nově
zjištěné diabetiky, ale i reedukací stávajících pacientů v rámci péče
praktických lékařů (i diabetologů).

Bezprostřední, spíše organizační úkoly nás čekají v oblasti od-
borné péče diabetologů a diabetologických center. V současné době
je problémem udržet statut specializovaných lékařů diabetologů, zej-
ména v souvislosti s tím, že z hlediska vzdělávání došlo ke splynutí
oboru s endokrinologií. Připomínkuje se zákon o zdravotních služ-
bách, kde obor figuruje už jako společný, takže následující rok či
dva budou určitě znamenat spoustu mravenčí práce, která nebude
příliš vidět – musíme ošetřit legislativní mezeru, která vznikla při
spojení obou oborů a může se promítnout do různých vztahů kon-
krétních lékařů (s pojišťovnou apod.). Za velký úspěch považuji, že
se zásluhou dr. Merhauta podařilo do novelizace vyhlášky
č. 361/2010 Sb., která se týká specializačního vzdělávání lékařů
a platí od 1. 1. 2011, dostat mezi přechodná ustanovení formulaci,
která zajišťuje, že „v případě spojeného oboru diabetologie a endo-
krinologie se přiznání specializované způsobilosti posuzuje samo-
statně v části oboru diabetologie a samostatně v části oboru endo-
krinologie“.

Pokud se nyní posunu k diabetologickým centrům, existuje zde
systém center, která mají jasné atributy. Už léta plánujeme – a chtěli
bychom zrealizovat určitě během letošního roku – jejich rozdělení
na dva typy. „Vyšším“ typem by byla centra v současné podobě,
která zajišťují zároveň i vzdělávání a určitý stupeň výzkumu. Při-
byla by centra „nižšího“ typu, která by mohla být více zaměřena na
určitou část diabetologické problematiky. Pomohla by takovou péči
zformalizovat a zprůchodnit z hlediska jednání s pojišťovnou
a úhrad. V současné době už velice dobře funguje síť podiatrických
ambulancí. V České republice je jich přes 30. Podobnou síť je
možné vytvořit například pro léčbu inzulínovými pumpami, která
se sice odehrává v diabetologických centrech, nicméně je řada pra-
covišť, která nemají statut centra a přesto se tam tato forma léčby
rovněž soustřeďuje. Další specializovaná pracoviště – pro léčbu
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diabetické retinopatie – se formují ve spolupráci s oftalmologickou
společností.

V předchozí odpovědi jste zmínila oblast postgraduálního vzdě-
lávání, jaká je zde nyní situace?

Vzdělávání v oboru je jednou z „třecích ploch“, v minulosti bylo
i jedním z hlavních důvodů protestů mladých lékařů. V současné
době se uskutečnily v tomto ohledu velice významné kroky, které
ale bohužel neovlivní skutečnost, že jsme během krátké doby třikrát
měnili program specializačního vzdělávání. Nyní budou dobíhat
různé typy programů, takže příštích pět let bude pravděpodobně
možné atestovat v izolované diabetologii, v izolované endokrinolo-
gii a dále ve společném oboru diabetologie-endokrinologie, a to ve
dvou jeho vzdělávacích programech. Bude to přechodné období, kdy
bude možná panovat trochu zmatek. Proto si za svůj osobní úkol
kladu zajistit hladký průběh atestací podle starších modelů tak, aby
nevznikaly problémy.

Druhým úkolem, který je právě dokončován, je vytvořit přija-
telnější společný vzdělávací program pro diabetologii a endokrino-
logii. Pro řešení současné situace je výhodné, že jsem zároveň před-
sedkyní akreditační komise pro diabetologii a endokrinologii
a vedoucí subkatedry diabetologie IPVZ. Umožňuje to řadu věcí
řešit jednodušeji a rychleji.

Spojení diabetologie a endokrinologie tedy zůstává – považujete
ho za výhodné? 

Já jsem nebyla úplným příznivcem splynutí obou oborů, protože
v České republice má samostatná diabetologie dlouhou a domnívám
se, že opravdu velice dobrou tradici. Vzhledem k tomu, že diabetes
zasahuje téměř do všech oblastí interní medicíny, měl být diabetolog
především internista a vlastní diabetologie byla spíš „třešnička na
dortu“. Spojením s endokrinologií se obor velice rozšířil. Je pro to
samozřejmě řada důvodů, spojení obou oborů funguje v řadě jiných
zemí. Zároveň to však znamená, že v rámci tohoto programu, který
zůstává pětiletý, nemá lékař šanci vzdělat se šířeji ve vnitřním lé-
kařství. To považuji trochu za „riziko podnikání“. Nicméně z po-
hledu mladých adeptů, kteří do oboru vstupují, je splynutí oborů po-
zitivní – pro lepší uplatnění v mezinárodním měřítku a možnost
zvolit si oblast, které se chtějí věnovat. Většina oborů se během vý-
voje potýká s tím, že se od nich postupně odštěpují další obory, ale
zpět už to nikdy nejde. My jsme vlastně jediný obor, který se změnil
v tomto smyslu. 

Jiným problémem našeho oboru diabetologie-endokrinologie je
skutečnost, že je jedním z mála, který zahrnuje také pediatrii. Zna-
mená to, že se v něm vzdělávají nejen lékaři, kteří mají interní kmen
(klasickou  „dospělou internu“), ale také pediatři, takže navazuje na
pediatrický kmen. To obor značně rozšiřuje a je otázkou, jestli je to
rozumné. Já osobně si myslím, že spějeme k rozdělení na pediatric-
kou a dospělou část.

Jistě bude záležet také na dalším vývoji v oboru, protože už to
není jen „klasická“ terapie preparáty, přistupuje k ní bariatrická
chirurgie, ještě dříve transplantologie, mluví se i o dalších léčebných
možnostech…

Diabetologie je tím pádem velice zajímavý, ale z organizačního
hlediska hrozně složitý obor, právě proto, že do něj vstupují jednot-
livé složky, které se v léčbě diabetu uplatňují. Je tam řada vstupů –
chirurgických (nejen bariatrie, ale i cévní chirurgie – syndrom dia-
betické nohy je neodmyslitelně spojen s chirurgickou problemati-
kou), samozřejmě oční lékařství, nefrologie, gastroenterologie – vše
je úzce provázané. Specializace v samostatné diabetologii a v endo-

krinologicko-diabetologické problematice tím spíš jasně deklaruje,
že specialista v tomto oboru může zároveň provádět činnosti v rámci
nutričních ambulancí, může léčit rizikové faktory aterosklerózy
(takže je zde částečná interference s preventivní kardiologií), hyper-
tenzi, dyslipidemii, obezitu (tedy obezitologická centra vs. diabeto-
logické ambulance – nicméně je to pořád jeden nemocný, obézní
diabetik, který profituje například z bariatrických výkonů). Jedná se
tak o řadu užších specializací, které v oboru diabetologie-endokri-
nologie koexistují.

Výbor diabetologické společnosti jednal také o aktualizaci stan-
dardů. Je to další úkol, který máte před sebou?

Aktualizují se všechny standardy a dokončení revizí by mělo
proběhnout v první polovině letošního roku. Největší revizi očeká-
vám u standardu péče o diabetes mellitus 2. typu, kde je v poslední
době řada změn – v souvislosti s možnostmi inkretinové léčby a vý-
sledky bariatrické chirurgie. Další změny se budou týkat screeningu
diabetu, kam budou zařazeny další rizikové skupiny, například syn-
drom polycystických ovarií. 

Dále plánujeme nové standardy, které se budou týkat péče o dia-
betiky s akutními komplikacemi (prof. Anděl) a zvláštností péče
o diabetiky ve vyšším věku (doc. Šmahelová). V rámci diabetu 1.
typu by měly přibýt cílové hodnoty u dětských pacientů.

Teď se velice intenzivně projednávají dva standardy a změny
v nich obsažené. Prvním z nich je standard pro diabetickou nefro-
patii. Plánujeme jeho schválení taktéž nefrologickou společností
a měly by se v něm objevit některé změny zejména s ohledem na
stupeň renální insuficience, což v minulém standardu nebylo jasně
řečeno. Měly by být zahrnuty aktualizace související s léčbou už
zmíněnou skupinou inkretinů, ale i dalšími perorálními antidiabetiky
a jasně stanovená kritéria pro indikace, respektive kontraindikace
podávání jednotlivých farmak při různých stupních renální insufi-
cience. Druhý revidovaný standard se týká diabetické retinopatie,
zde se očekává rozšíření léčebných možností v souvislosti s mož-
ností registrace některých nových látek k léčbě makulárního edému
u diabetiků.

K probíhajícím a chystaným změnám bych chtěla dodat, že
vznikly nové internetové stránky České diabetologické společnosti.
Doufejme, že budou nejen nové na pohled, ale že budou také aktua-
lizované a všechny informace se na nich budou objevovat včas.

Z Vašich předchozích odpovědí vyplývá, že v diabetologii je dů-
ležitá široká spolupráce s dalšími odborníky i praktickými lékaři.
Jak funguje v praxi?

Je nepochybné, že spolupráce je nutná, že to prostě bez spolu-
práce nejde. Pokud jde o odborné lékaře, diabetolog nemůže zvlád-
nout všechny problémy. Totéž se týká praktických lékařů – není
myslitelné, aby se nápor nových pacientů zvládl jenom v ambulan-
cích diabetologů. Jde o to nastavit správnou míru spolupráce.

Pozici praktických lékařů vidím zejména ve screeningu diabetu.
Z hlediska léčby existuje určitý schválený algoritmus, který celkem
respektuji, protože ne v každém městě je diabetologické centrum,
ne všude je diabetolog. Platí ale, že praktický lékař i diabetolog musí
nemocného léčit správně, podle stejných standardů, musí mít stejné
cíle léčby. Pokud se praktickému lékaři nedaří dosáhnout požado-
vaných výsledků, musí nemocného včas předat specialistovi.

V poslední době se velice diskutuje studie MOET a její výsledky
se často mylně využívají k argumentaci, která upřednostňuje péči
o diabetiky v ambulancích praktických lékařů. Studie MOET sledo-
vala efekt standardně doporučované a realizované terapie diabetiků

ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLEČNOST – CÍLE A PERSPEKTIVY



15KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 2/2011

ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLEČNOST – CÍLE A PERSPEKTIVY

2. typu, ale její výstupy nelze použít k porovnání kvality léčby
u praktických lékařů a diabetologů. Je jasné, že v diabetologických
poradnách jsou soustředěni hůře kompenzovaní nemocní, pacienti
s komplikacemi, u kterých se léčebného efektu dosahuje daleko ob-
tížněji. Pokud byla ve studii MOET porovnávána skupina nemoc-
ných s novým záchytem diabetu, pokles glykovaného hemoglobinu
v diabetologických ambulancích byl téměř třikrát vyšší. To kromě
jiného svědčí o tom, že je zde daleko více a lépe využívána edukace.

V diskusích o organizaci péče o diabetiky se praktičtí lékaři opí-
rají o zkušenosti například z Velké Británie nebo z USA, kde není
tak hustá síť specialistů. Náš systém je však primárně jiný. Česká
republika byla v tomto směru na špici nejen v rámci Evropy, ale i ce-
losvětově. Měli jsme velice rozvinutou diabetologii už v 70., 80. le-
tech minulého století, používali jsme intenzifikované inzulínové re-
žimy, inzulínové pumpy. Takže proč existující systém bořit
a nevyužít ho? Praktický lékař může zajistit screening, léčbu – nic-
méně v komunikaci se specialistou, kterému by měl nemocného pře-
dat v případě neúspěchu a zejména by měl využít jeho schopností
edukovat. Neměla by mezi nimi být kompetice, ale spolupráce.
Mnohdy se to úplně nepodaří, ale když ne napoprvé, tak snad napo-
druhé, napotřetí… 

Můžete na závěr odhlédnout od „praktických“ úkolů a problémů
a zmínit, co Vás v poslední době zaujalo nebo inspirovalo ve Vašem
oboru?

V této souvislosti se samozřejmě většinou se mluví o technolo-
giích, o diabetu 1. typu, jeho prevenci a možnostech náhrady funkce
beta buněk, ale já se spíš zabývám diabetem 2. typu a inzulínovou
rezistencí. Zaujaly mě dvě oblasti. První se týká ovlivnění inzulínové
rezistence přes poznání jejích patogenetických mechanismů. Kon-
krétně mám na mysli tukovou tkáň – možnost její transplantace (ev.
transplantace hnědé tukové tkáně), nebo její modifikace tak, aby se
změnila v hnědou tukovou tkáň. Tím způsobem lze modifikovat in-
zulínovou rezistenci a tudíž diabetes 2. typu. To jsou myslím velice
perspektivní metody. Druhá oblast s předchozí úzce souvisí. U cu-
krovky 2. typu, i když se mluví o inzulínové rezistenci, hraje vždy
roli sekrece inzulínu a jsou to právě ty mechanismy, které na úrovni
beta buňky a sekrece inzulínu propojují inzulínovou rezistenci. Tyto
poznatky se týkají výzkumu a zatím nemají žádný konkrétní prak-
tický dopad, nicméně z hlediska potenciálního ovlivnění výskytu
i léčby diabetu 2. typu by mohly být zajímavé.

Za rozhovor poděkovala Gabriela Bjalkovská
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Studie ACCORD – Action to Control 
Cardiovascular Risk in Diabetes

Marcela Szabó
Diabetologická ambulance, Městská nemocnice v Neratovicích – 
Nemocnice ALMEDA, a.s.

ACCORD je velká morbiditně mortalitní klinická studie prove-
dená u více než 10 000 diabetiků 2. typu. Jedná se o randomizova-
nou multicentrickou studii, která probíhala v 77 centrech ve Spoje-
ných státech amerických a v Kanadě, sledující význam intervence
tří různých rizikových faktorů na kardiovaskulární mortalitu a mor-
biditu v populaci vysoce rizikových jedinců. Byl v ní zjišťován vý-
znam léčby diabetu, dyslipidemie a hypertenze pro kardiovaskulární
mortalitu a morbiditu.

První terapeutická větev, zabývající se významem kompenzace
diabetu, srovnávala vliv intenzivní léčby hyperglykemie s léčbou
konvenční. Druhá terapeutická větev, sledující význam léčby dysli-
pidemie, srovnávala efekt léčby samotnými statiny s efektem
dvojkombinace hypolipidemik statin + fibrát. Třetí terapeutická
větev, sledující význam léčby hypertenze, srovnávala vliv intenzivní
léčby krevního tlaku s léčbou hypertenze konvenční.

Do studie bylo v roce 2001 zařazeno 10 251 diabetiků 2. typu
s vysokým rizikem kardiovaskulárních chorob. Nemocní buď již
měli prodělanou kardiovaskulární příhodu v anamnéze nebo měli
kromě DM 2. typu přítomny alespoň další dva rizikové faktory kar-
diovaskulárních chorob (hypertenzi, dyslipidemii, obezitu, kouření).
Již sama dlouhá doba trvání diabetu (v průměru 10 let) je závažným
rizikovým faktorem kardiovaskulárních chorob.

Hlavní sledovaný cíl byl kombinovaný – zahrnující nefatální
infarkt myokardu, nefatální cévní mozkovou příhodu a smrt z kar-
diovaskulárních příčin. Sekundárními sledovanými cíli byla každá
z komponent uvedených v kombinovaném cíli zvlášť, počet revas-
kularizací, počet hospitalizací, celková mortalita, mikrovaskulární
komplikace diabetu (retinopatie, nefropatie, neuropatie), mentální
skóre, počet zlomenin, počet pádů a další (ACCORD).

Studie byla designována na dobu trvání více než čtyř let. První
terapeutická větev, zabývající se významem léčby hyperglykemie,

byla však 8. 1. 2008 po 3,5 letech trvání ukončena. Průběžná ana-
lýza již dostupných dat totiž prokázala, že u diabetiků v intenzivně
léčené skupině byla signifikantně vyšší celková mortalita ve srov-
nání se skupinou pacientů léčených standardně, což byl důvod
k předčasnému ukončení glykemické větve, přestože celková mor-
talita v obou srovnávaných skupinách byla nižší, než se původně
očekávalo. Tato větev byla podrobně popsána v časopise Kazuistiky
v diabetologii, suplementum 1/2010, proto bude nyní vynechána
(Gerstein et al. 2008).

Větev ACCORD 
Hypertenze

V této větvi bylo randomizováno 4 733 patientů s diabetes mel-
litus 2. typu. Cílem bylo zjistit, zda systolický krevní tlak udržovaný
v hodnotách <120 mmHg (intenzivně léčená skupina pacientů)
povede k nižšímu výskytu kardiovaskulárních příhod než systolický
krevní tlak <140 mmHg (konvenčně léčená skupina pacientů). Prů-
měrný follow-up byl 4,7 roku (viz obr. č. 1).

Výsledky: Během 4,7letého sledování pacientů s DM 2. typu
s cílovým systolickým tlakem krve <120 mmHg, ve srovnání s cílo-
vým TK <140 mmHg se signifikantně nesnížil výskyt primárního
složeného kardiovaskulárního cíle (KV úmrtí, nefatální IM, nefa-
tální CMP) (viz obr č. 2). Nesignifikantní bylo také snížení počtu
úmrtí z kardiovaskulárních příčin (viz obr. č. 3) a snížení nefatálních
infarktů myokardu (viz obr. č. 4) u pacientů s intenzivní léčbou sys-
tolického TK vs. pacienti s konvenční léčbou. Statisticky
významného snížení (p=0,03) intenzivní terapií systolického TK
bylo dosaženou pouze ve výskytu nefatálních mozkových příhod
(viz obr. č. 5) (Cusham et al. 2010).

Obr. č. 2: Primární cíl
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Obr. č. 1: Vývoj systolického krevního tlaku



19KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 2/2011

K
L

IN
IC

K
É

 S
T

U
D

IE

STUDIE ACCORD – ACTION TO CONTROL CARDIOVASCULAR RISK IN DIABETES

Obr. č. 3: Smrt z kardiovaskulárních příčin

Obr. č. 4: Nefatální infarkty myokardu

Obr. č. 5: Nefatální cévní mozkové příhody

Obr. č. 6: Primární cíl

Větev ACCORD Lipid

Větev zabývající se léčbou dyslipidemie je jediná placebem
kontrolovaná dvojitě slepá větev studie ACCORD. Bylo v ní rando-
mizováno 5 518 diabetiků 2. typu z nichž 2 765 bylo léčeno
kombinací simvastatinu v dávce 20–40 mg s fenofibrátem v dávce
160 mg a 2 753 pacientů bylo ve skupině kontrolní léčeno simva -
statinem v dávce 20–40 mg společně s placebem.

Výsledky: Během 4,7leté léčby pacientů kombinací statin +
fibrát zůstala hladina LDL-cholesterolu beze změny ve srovnání se
skupinou užívajícím ke statinu placebo (2,10 vs. 2,07 mmol/l),
zatímco hladina HDL-cholesterolu byla v této skupině zvýšená
(1,065 vs. 1,047 mmol/l) a hladina triglyceridů snížená (1,66 vs.
1,92 mmol/l). Tyto změny v hladinách sérových lipidů však nevedly
ve skupině s kombinovanou terapií dyslipidemie k signifikantnímu
snížení výskytu primárního složeného kardiovaskulárního cíle (KV
úmrtí, nefatální IM, nefatální CMP) ve srovnání s léčbou samotným
simvastatinem v celém sledovaném souboru diabetiků 2. typu
(p=0,32; viz obr. č. 6). Jelikož tento výsledek byl však při designo-
vání studie předpokládán vzhledem k nepříliš vysoké výchozí
průměrné hladině triglyceridů v celém souboru, byl celý soubor pře-
dem rozdělen do podskupin podle hladin jednotlivých sérových
lipidů (LDL-cholesterolu, HDL-cholesterolu a triglyceridů). Pouze
ve skupině pacientů s typickou kombinovanou diabetickou dyslipi-
demií (triglyceridy ≥2,3 mmol/l a HDL-cholesterol ≤0,9 mmol/l;
n=941), byla kombinace statinu s fibrátem ke snížení výskytu kar-
diovaskulárních příhod přínosná.

Bezpečnostní parametry: Kombinační léčba fenofibrátem a sim-
vastatinem měla přibližně stejný výskyt i charakter vedlejších
účinků jako monoterapie simvastatinem. Nebyla zvýšena četnost
nejvíce obávaných komplikací – myositidy a rhabdomyolýzy (4 pří-
pady v každé skupině) a neobjevily se žádné nové nebo
neočekávané nežádoucí účinky (Ginsberg et al. 2010).

Výsledky studie ACCORD Lipid podporují současná platná gui-
delines, která doporučují diabetikům přidání fibrátů k léčbě statiny,
jestliže při terapii samotnými statiny přetrvávají vysoké triglyceridy
a nízký HDL-cholesterol.

ACCORD Eye
Je podstudie projektu ACCORD, jejímž cílem bylo sledování

vzniku a postupu diabetické retinopatie. Důvodem pro její design
bylo pozorování, že to není jen hyperglykemie, ale celý soubor pa-
tologických procesů u pacientů s rozvinutým metabolickým syndro-
mem, které se podílí na vzniku a progresi diabetické retinopatie. Hy-
perglykemie, dyslipidemie, vysoký krevní tlak, hyperkoagulační
stav a další metabolické abnormality nacházené u diabetiků 2. typu
způsobují poruchy reologických vlastností krve. Ty pak vedou ke
změnám v mikrocirkulaci sítnice, obliteraci kapilár a ischemii sít-
nice, která aktivuje růstové faktory, jež způsobují neovaskularizaci
sítnice a proliferaci vaziva. Stejné abnormality způsobují dysfunkci
a ztrátu endotelových buněk, ztluštění bazální membrány a vznik
mikroaneurysmat, zvýšenou permeabilitu kapilár se vznikem edému
sítnice a exudátů.

Primárním cílem ACCORD Eye bylo posoudit efekt intenzivní
léčby hyperglykemie, systolické složky krevního tlaku a krevních
lipidů na vznik a progresi vývoje diabetické retinopatie. Nejednalo
se pouze o sledování jednoho ze sekundárních cílů studie ACCORD,
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STUDIE ACCORD – ACTION TO CONTROL CARDIOVASCULAR RISK IN DIABETES

ale předem designovanou podstudii. Předem vyřazeni byli pacienti
s proliferativní diabetickou retinopatií léčení laserovou fotokoagu-
lací a/nebo pacienti po vitrectomii. Význam kompenzace
hyperglykemie byl hodnocen u 2 856 pacientů, systolické složky
krevního tlaku u 1 263 pacientů a dyslipidemie u 1 593 pacientů.

Výsledky: Intenzivní léčba hyperglykemie signifikantně snížila
vznik a progresi diabetické retinopatie – výskyt byl o 33 % nižší
v intenzivně léčené skupině vs. skupina s konvenční léčbou
(p=0,003). Intenzivní léčba hypertenze signifikantně nesnížila vznik
a progresi diabetické retinopatie – výskyt byl dokonce nesignifi-
kantně (p=0,29) vyšší v intenzivně léčené skupině (10,4 %) vs.
konvenčně léčená skupina pacientů (8,8 %). Intenzivní léčba dysli-
pidemie kombinací simvastatin + fenofibrát signifikantně snížila
vznik a progresi diabetické retinopatie ve srovnání s léčbou simvas-
tatin + placebo – výskyt byl o 40 % nižší ve skupině léčené
kombinací statin + fibrát vs. statin + placebo (p=0,006) (Chew et al.
2010).

Zkratky:
LDL – low-density lipoprotein
HDL – high-density lipoprotein
KV – kardiovaskulární
IM – infarkt miokardu
CMP – cévní mozková příhoda
DM – diabetes mellitus
ACCORD – Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes
TK – tlak krve
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Úvod
Diabetická retinopatie (DR) je nejčastější příčinou slepoty paci-

entů v produktivním věku prakticky ve všech industriálně vyspělých
zemí. Přes veškeré pokroky, které byly učiněny v její diagnostice
i léčbě, je nárůst slepoty následkem DR stálý a dosud dramatický.

Podle statistických dat publikovaných Ústavem zdravotnických
informací a statistiky ČR byl počet léčených diabetiků v České
republice na počátku roku 2009 773 561 (což představuje více než
300% nárůst oproti roku 1975). Z tohoto počtu bylo 7 % diabetiků
1. typu, 91,6 % diabetiků 2. typu a 1,4 % připadalo na ostatní
formy DM. Je předpoklad, že v příštích letech bude každý desátý
občan ČR trpět cukrovkou. Statistika registruje také 50 916 osob
s poruchou glukózové tolerance. Nejčastější diabetickou komplikací
je diabetická retinopatie – celkem bylo v roce 2009 evidováno
90 586 diabetiků s DR (11,7 %), proliferativní forma DR (PDR)
byla zjištěna u 21 505 z nich, což jsou téměř 3 % z celkového počtu
nemocných diabetem. V roce 2009 bylo registrováno 2 313 slepých
diabetiků, tedy 0,3 % diabetické populace.

Zvládnutí DR je založeno především na její prevenci, tedy opti-
mální kompenzaci diabetu i dalších rizikových faktorů, jako je
hypertenze a hyperlipoproteinemie. 

Patofyziologie a morfologická 
charakteristika DR

V patogenezi a dynamice progrese DR se uplatňují faktory ge-
netické a především metabolické, z nichž nejdůležitější roli hraje
hyperglykemie s navazujícími metabolickými cestami (glykace pro-
teinů, polyolová cesta metabolismu glukózy, oxidační stres). Vedle
chronické hyperglykemie se uplatňuje hypertenze a dosud ne zcela
objasněnými mechanismy i dyslipidemie. V důsledku hemodyna-
mických, rheologických a strukturálních změn v sítnicové mikrocir-
kulaci dochází postupně k vzestupu kapilární permeability, k obli-
teraci kapilár a ke vzniku oblastí kapilární neperfuze, které se u DM
1. typu predominantně lokalizují ve střední periferii sítnice, u DM
2. typu pak v oblasti zadního pólu oka. Chronická sítnicová hypoxie
je stimulem k novotvorbě cév v sítnici a podél zadní plochy sklivce.
Významnou složkou ovlivňující DR jsou změny retinálního pigmen-
tového epitelu a neurodegenerativní změny nervových a gliálních
buněk sítnice.

Studie ACCORD – vliv farmakoterapie 
na progresi retinopatie 
u diabetes mellitus 2. typu

Součástí studie ACCORD (Action to Control Cardiovascular
Risk in Diabetes) byla velká podskupina diabetiků 2. typu, u nichž
byl sledován vliv těsné kompenzace glykemie, krevního tlaku a hla-
din lipidů regulovaných hypolipemiky právě na DR. Z počtu 4 065
nemocných bylo v konečné fázi vyhodnoceno 2 856 pacientů. Tento
počet lze ve srovnání s ostatními obdobnými studiemi považovat za
dostatečný i přesto, že propad probandů byl poměrně významný.
Z oftalmologického hlediska jsou zvolené posuzovací parametry dle
ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) správné
a v oftalmologii standardně používané.

Kompenzace diabetu 
Příznivý vliv těsné kompenzace diabetu na diabetickou retino-

patii v této studii jistě nebyl překvapením. Snížení progrese DR
o 33 % ve skupině s intenzivní úpravou glykemie (HbAlc 7,3 %,
DCCT) oproti standardní léčbě (HbAlc 10,4 %) v relativně krátkém
období čtyř let lze považovat za velmi významné. Potvrzuje zároveň
zásadní důležitost kompenzace diabetu jako prevence rozvoje
DR. Lze předpokládat, že výsledek by byl ještě lepší, kdyby studie
trvala déle. Ostatně studie DCCT (The Diabetes Control and Com-
plications Trial) a následná studie EDIC (Epidemiology of Diabetes
Interventions and Complications) u nemocných diabetem 1. typu to
rovněž dokládají. 

Kompenzace diabetu 
Poněkud rozpačité jsou výsledky intenzivní kontroly krevního

tlaku. Starší, menší a hlavně krátké observační studie však vyznívají
obdobně. To může být i případ studie ACCORD, jejíž délka zřejmě
nebyla pro sledování vlivu krevního tlaku na DR dostatečná. Z vel-
kých observačních, ale především intervenčních studií, jako je
dvacet let trvající studie UKPDS (United Kingdom Prospective Dia-
betes Study) či studie DIRECT (DIabetic REtinopathy Candesartan
Trials), zřetelně vyplývá – a to u obou typů diabetu – že krevní tlak
je významným rizikovým faktorem DR.

Podle mého názoru není překvapením, že v oční větvi studie
ACCORD při intenzivní úpravě glykemie nedošlo k významnému
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Výsledky studie ACCORD 
pohledem oftalmologa

Tomáš Sosna
Oční ambulance, Centrum diabetologie IKEM a FTNsP, Praha

komentář

Snellen Herman (1834–1908) – holandský oftalmolog. Lékařský titul získal v roce 1858 na univerzitě v Utrechtu. Nejprve pracoval jako asistent na Holandské oftalmologické
klinice, později zde zastával místo ředitele. Byl jmenován profesorem oftalmologie. Zabýval se nejen výzkumem astigmatismu, glaukomu a jinými nemocemi očí, ale také oční
chirurgií. Zdokonalil systém optotypů (Snellenova tabulka), které jsou dodnes používány k vyšetření vizu (Snellenův test). Dále je s jeho jménem spojen Snellenův reflex. (Zdroj in-
formací: archiv redakce)



poklesu četnosti výskytu středně závažného zhoršení zraku, ačkoliv
se nález na očním pozadí stabilizoval. V celé populaci studie
ACCORD byl ovšem tento jev zaznamenán. Pravděpodobnou pří-
činou této diskrepance je především nízká četnost kontrol vizu ve
čtyřletém období a pak zřejmě zvolené použití dvou systémů hod-
nocení poklesu zrakové ostrosti. Ten je zde definován ztrátou
schopnosti kteréhokoliv oka přečíst tři nebo více řádků optotypu
dle ETDRS, což neodpovídá tabulkovému hodnocení v systému
Log Mur, ale klinicky významnému zhoršení dle Snellenových
optotypů, na které se v závěru jako na přibližnou srovnávací hod-
notu autoři odvolávají. Jinou příčinou může být opět krátká doba
sledování.

Léčba dyslipidemie 
V souvislosti s úpravou lipidového profilu je třeba si uvědomit

několik základních faktů. Spojitost mezi plazmatickými hladinami
lipidů a tvrdými lipoproteionovými ložisky, která charakteristicky
doprovázejí diabetický makulární edém, je známa z množství
observačních studií. Především se jednalo o průřezové studie
(croos-sectional) a studie případ a kontrola (case-control).
Výsledky kohortových studií nejsou již tak jednoznačné a ukazují,
že v univarietní analýze je hyperlipidemie rizikovým faktorem,
zatímco v multivarietním hodnocení není tento vzájemný vztah
jasně patrný. Menší intervenční studie s hypolipidemiky (clofibrá-
tem) se začaly provádět v 60. letech minulého století. Byly to
převážně nekontrolované studie, které prokázaly, že se tvrdé exsu-
dáty po léčbě hypolipidemiky resorbují, ale že tato léčba nemá vliv
na zrakovou ostrost. Pilotní randomizovaná, kontrolovaná studie se
samotným simvastatinem z roku 2001 neměla klinicky signifikantní
výsledky.

Podstatou vzniku tvrdých ložisek je transsudace tekutin s pro-
teiny se sekundárními zánětlivými reakcemi převážně v makulární
oblasti, což vede k výraznému poklesu zrakové ostrosti. Zavedení
laserové mřížkové fotokoagulace do běžných terapeutických
postupů u takovýchto stavů znamenalo nesporně nesmírný pokrok.
V nejbližší době se tato možnost pravděpodobně rozšíří i o aplikaci
anti-VEGF látek do sklivce. Je ale samozřejmě lepší snažit se půso-
bit preventivně. Snižování hladin cholesterolu či triglyceridů by
teoreticky mohlo působit jako prevence rozvoje diabetického maku-
lárního edému a tvrdých ložisek se všemi jeho důsledky. Velké
invazivní studie, o které by se bylo možné opřít, však dosud chyběly.
V malých studiích se statiny jakožto inhibitory HMG-CoA-reduk-
tázy (3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA reduktáza) se riziko
makulárního edému nesnížilo. Začaly se však znovu množit zprávy
o možném příznivém účinku agonistů PPAR-α-receptorů (peroxi-
some proliferator-activated receptors).

Fenofibrát je hypolipidemikum působící agonisticky na PPAR-
α-receptorech, které jsou rozhodujícím bodem regulace transkripce
během metabolismu lipidů a zánětu. Po navázání fenofibrátu dojde
k aktivaci PPAR-α, která má za následek tvorbu heterodimerů
PPAR-α a RXR (retinoidní receptor X). Tyto heterodimery se vážou
na tzv. „PPAR-α response element“ a následná stimulace via gene
vede ke zlepšení lipidových parametrů, zejména ke zvýšení koncent-
race HDL-cholesterolu a snížení množství triglyceridových
partikulí. To podporuje přeměnu malých denzních LDL-částic na
částice větší, lehčí, s menším aterogenním potenciálem. Studie in
vitro ukázaly, že fenofibrát také ovlivňuje přežívání endotelových
buněk sítnicových kapilár a předchází jejich apoptóze novým

mechanismem, který souvisí s aktivitou AMPK (adenine monopho-
sphate-activated protein kinase). V některých studiích byla
pozorována inhibice vaskulárního růstového faktoru (VEGF), který
je klíčový v procesu tvorby nových cév a ovlivnění buněčné
migrace.

Statiny jsou vysoce účinné léky na snížení plazmatických hladin
cholesterolu. Blokují syntézu cholesterolu v játrech, což má za
následek zvýšení LDL-receptorů v játrech a zvýšené vychytávání
LDL-cholesterolu z krve. Plazmatická hladina LDL-cholesterolu při
léčbě statiny klesá až o 35 %. Současně dochází k mírnému vze-
stupu HDL-cholesterolu a poklesu triglyceridů.

O kvantifikaci účinku samotného fenofibrátu na retinopatii se
pokusili autoři rozsáhlé intervenční studie FIELD (Fenofibrate Inter-
vention and Event Lowering in Diabetes). Cílem jedné z větví studie
bylo zhodnocení potenciálního vztahu mezi dlouhodobým podává-
ním fenofibrátu a možným zpomalením vzniku, respektive progrese
diabetické retinopatie, společně s potřebou laserové léčby. FIELD
byla mezinárodní studie s randomizovaným uspořádáním, provedená
u 10 000 pacientů ve věku 50–75 let s diagnózou DM 2. typu. Po roz-
dělení do skupin bylo v jedné skupině podáváno placebo, ve druhé
fenofibrát v denní dávce 200 mg. Při následných pravidelných kon-
trolách oftalmolog hodnotil stav očního pozadí. U podskupiny 1 012
pacientů byla provedena stereoskopická fotodokumentace sítnice v 7
standardních polích a získané snímky byly hodnoceny podle kritérií
ETDRS. Potřeba laserové léčby byla výrazně častější u osob, které
měly hůře kontrolovanou glykemii či krevní tlak. Studie prokázala
protektivní účinky fenofibrátu na rozvoj diabetické retinopatie.
U pacientů léčených fenofibrátem došlo k výraznému snížení potřeby
prvé laserové terapie pro diabetickou makulopatii, a to o 31 %, pro
proliferativní formu diabetické retinopatie o 30 % a celkově o 31 %.
Celkově byla progrese DR zpomalena v 79 % případů. 

Kombinovaná léčba dyslipidemie 
Za nejzajímavější část studie ACCORD považuji prokazatelně

významný vliv léčby fenofibrátem a simvastatinem na DR. Skupina
pacientů užívající fenofibrát v kombinaci se simvastatinem měla
o 40 % nižší relativní riziko progrese DR než placebová skupina,
a to ve shodě s poklesem hladiny triglyceridů. Zde se naskýtá
otázka, proč studie FIELD neprokázala žádnou přímou souvislost
mezi ovlivněním lipidogramu a retinopatie. Je pravděpodobné, že je
zde spojitost s výběrem pacientů studie ACCORD, kteří byli všichni
před vstupem léčeni statiny a následně randomizováni přidáním pla-
ceba či fenofibrátu – na rozdíl od studie FIELD, do níž nemocní
léčení statiny nesměli být zařazení.

Studie ACCORD znovu potvrdila, že základním kamenem sta-
bilizace a především prevence DR je těsná kompenzace diabetu.

Hypolipemika se na podkladě již dvou velkých intervenční stu-
dií ukazují jako jediná remedia, schopná přímo ovlivnit DR. Jejich
užití je z hlediska medicíny založené na důkazech jistě smyslupl-
nější než indikace venotonik, vazodilatancií, hemorheologik,
hemostyptik, scavengrů atp., jež jsou dosud hojně, spíše „solationis
causa“, užívány.
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VÝSLEDKY STUDIE ACCORD POHLEDEM OFTALMOLOGA KOMENTÁŘ

doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc.
Oční ambulance 
Centrum diabetologie IKEM a FTNsP
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4

Literatura

Keech, A. C., Mitchell, P., Summanen, P. A. et al.; FIELD study
investigators. Effect of fenofibrate on the need for laser treatment
for diabetic retinopathy (FIELD study): a randomised controlled
trial. Lancet 370, 9600: 1687–1697, 2007.
Klein, R., Klein, B. E., Moss, S. E. et al. Glycosylated hemoglobin
predicts the incidence and progression diabetic retinopathy. JAMA
260, 19: 2864–2871, 1988.
Klein, R., Klein, B. E., Moss, S. E. et al. Is blood pressure a predic-
tor of the incidence or progression of diabetic retinopathy? Arch
Intern Med 149, 11: 2427–2432, 1989.
The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The
effect of intensive treatment of diabetes on the development and pro-
gression of long-term complications in insulin-dependent diabetes
mellitus. N Engl J Med 329, 14: 977–986, 1993. 

UK Prospective Diabetes Study Group. Tight blood pressure control
and risk of macrovascular and microvascular complications in type
2 diabetes: UKDPS 38. BMJ 317, 7160: 703–713, 1998.
Williams, R., Herman, W., Kinmonth, A. L., Wareham, N. J. (eds.)
The Evidence Base for Diabetes Care. Chichester: John Wiley &
Sons, Ltd., 2002; 784.

Jaroslav Malý, Petr Kessler, Jaromír Gumulec,
Alena Buliková, Miroslav Penka, Radovan Malý,
Petr Dulíček a kol.

Trendy v profylaxi žilní 
tromboembolické nemoci
Doporučené operační postupy pro prevenci žilní
tromboembolické nemoci u rizikových nemocných

Publikace si klade za cíl poskytnout čtenářům přehled o posledním vývoji v oblasti profylaxe žilní tromboembolické nemoci (TEN) 
v návaznosti na nové guidelines ACCP 2008.

Úvodní kapitola je věnována epidemiologii TEN. Četnost TEN není dobře zmapována, ale z dostupných dat vyplývá, že se jedná 
o třetí nejčastější kardiovaskulární onemocnění na světě. Aktuální stav profylaxe TEN sledovala rozsáhlá epidemiologická studie EN-
DORSE, na níž participovalo 32 zemí včetně České republiky. Získané výsledky mimo jiné ukázaly, že na interních odděleních v ČR je 
34 % nemocných v riziku TEN, ale pouze 44 % z nich dostává řádnou tromboprofylaxi. Autoři připomínají, že samotná hospitalizace 
zvyšuje riziko TEN 150krát.

Další kapitola knihy zahrnuje základní informace o moderních antitrombotikách – nízkomolekulárních heparinech, pentasachari-
dech (fondaparinux), přímých inhibitorech trombinu (dabigatran etexilát) a přímých inhibitorech faktoru Xa (rivaroxaban). Následující 
část je věnována profylaxi TEN v jednotlivých klinických oborech (ortopedii a traumatologii, chirurgii, urologii, onkologii, gynekologii 
a porodnictví a ve vnitřním lékařství). Na ni navazuje kapitola, která se zabývá krvácivými komplikacemi antikoagulační léčby a jejich 
řešením. Vzhledem k posunu v názorech na diagnostiku a léčbu antifosfolipidového syndromu je zařazena také samostatná kapitola 
zaměřená na tuto problematiku. Název poslední části je zároveň podtitulem knihy – jedná se o shrnutí doporučených operačních postu-
pů pro prevenci TEN u rizikových nemocných. Stručná a přehledná forma by měla napomoci využití publikovaných poznatků v běžné 
klinické praxi. Autoři je nepředkládají jako závazná pravidla, upozorňují na potřebu klinické rozvahy ve specifických situacích.

Představovaná kniha je svým zaměřením určena lékařům i dalším zdravotnickým pracovníkům pečujícím o pacienty v riziku TEN 
v rámci různých oborů medicíny.

Mladá fronta, edice Aeskulap, Praha, 2010. ISBN 978-80-204-2021-3. 
1. vydání, 156×232 mm, 196 stran, pevná vazba, barevně.
Doporučená cena 380 Kč.
Publikaci je možné objednat na webové adrese www.kniha.cz s 15% slevou (323 Kč).
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Klinické studie LEAD 1– 6
přínos pro klinickou praxi

Eva Račická
Diabetologická a interní ambulance, Ostrava

Je to nyní téměř 50 let, co byly objeveny inkretinové hormony
(GIP – glukózodependentní inzulinotropní polypeptid a GLP-l – glu-
cagon-like peptid-1) a jejich inzulinotropní působení.

Tyto hormony mají v organismu hodně účinků. Zjištění, že sti-
mulují sekreci inzulínu po perorálním příjmu živin a snižují sekreci
glucagonu v závislosti na hladině glykemie v krvi, vzbudilo zájem
o jejich využití v léčbě diabetes mellitus 2. typu (DM2).

Liraglutid patří do skupiny analog receptorů pro GLP-1 a jeho
molekula má 97% shodu ve složení aminokyselin s humánním 
GLP-1. Byl připraven záměnou aminokyselin argininu s lysinem na
34. pozici a přidáním kyseliny glutamové, na kterou je připojen
boční řetězec s mastnou kyselinou s 16 uhlíky (kyselina palmitová).
Tato struktura je pak rezistentní k degradaci enzymy DPP-4.

Po aplikaci do podkoží dochází ke spontánnímu shlukování
molekul do heptamerů a molekula se reverzibilně váže na albumin,
což také způsobuje prodloužení účinku. Podávání je proto možné
jednou denně subkutánně. Jde o druhý schválený a do klinické praxe
uvedený lék ze skupiny agonistů GLP-1 receptorů. Pod názvem Vic-
toza byl schválen v červnu 2009 EMEA a v lednu 2010 FDA.
V České republice je pro léčbu DM2 dostupný od srpna 2010. 

Klinický projekt LEAD (Liraglutide Effect and Action in Dia-
betes) 1–6 zahrnuje komplex klinických studií, které pokrývají
kontinuitu péče o diabetes mellitus 2. typu. V těchto studiích je lira-
glutid srovnáván s dosud standardní léčbou metforminem,
sulfonylureou, glitazonem, inzulínem glargin a exenatidem.

Zúčastnilo se jich přibližně 6 500 pacientů ze 41 zemí celého
světa, přičemž 4 445 pacientů bylo léčeno přípravkem liraglutid

v délce od 26 až 104 týdnů. Program je neobvyklý mj. tím, že
zahrnuje léčbu aktivními komparátory, ve studii LEAD 6 je proti
sobě přímo porovnávána léčba liraglutidem a dalším inkretinovým
analogem exenatidem.

Cíle studií
Primárním cílem bylo vyhodnotit změnu HbA1c. Sekundárním

cílem bylo stanovení počtu pacientů, kteří dosáhli cílové hodnoty
HbA1c pod 7 % (DCCT) dle cílové hodnoty ADA (American Dia-
betes Association). Dalšími cíly bylo vyhodnocení profilů glykemií
– glykemie na lačno (FBG) a glykemie postprandiální (PPG); změna
hmotnosti, změna složení těla (% změny viscerální a podkožní
tukové tkáně dle DEXA), funkce beta buněk, hypoglykemie, změny
systolického a diastolického krevního tlaku a nežádoucí účinky se
zaměřením na diagnózu pankreatitidy, onemocnění štítné žlázy.

Charakteristika souborů

Do studií byly zařazeni pacienti s DM2, kteří měli diabetes mel-
litus dosud neuspokojivě kompenzovaný dietou a fyzickou
aktivitou, případně léčbou jedním nebo více PAD. Při vstupu do run-
in periody bylo dle designu studie proto některým pacientům již
dříve užívané PAD vysazeno a poté nahrazeno liraglutidem.
V období run-in periody byla podávána stabilní dávka doprovodné
terapie, což bylo 2 000 mg pro metformin, 4 mg pro glimepirid,
8 mg pro rosiglitazon. V souborech pacientů bylo průměrně zastou-

Tabulka č. 1: LEAD – demografická data (Buse et al. 2009; Garber et al. 2009; Marre et al. 2009; Nauck et al. 2009; Russell-Jones et
al. 2009; Zinman et al. 2009)

LEAD 3 LEAD 2 LEAD 1
LEAD 4 LEAD 5 LEAD 6

monoterapie + metformin + SU
+ metformin + metformin + metformin

+ TZD + SU + sulfonylurea

počet pacientů 746 1 091 1 041 533 581 464

věk (roky) 53,0 56,8 56,1 55,1 57,5 56,7

trvání diabetu (roky) 5,4 7,4 7,9 9,2 9,4 8,2

HbA1c (%; DCCT) 8,3 8,4 8,4 8,3 8,2 8,2

BMI (kg/m2) 33,1 31,0 30,0 33,5 30,5 32,9

předchozí léčba v %  

dieta/cvičení 36,5

monoterapie PAD 63,5 35,3 30,3 16,9 5,7 37,1

kombinace PAD 64,7 69,7 83,1 94,3 62,9
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peno 53,7 % mužů a 46,3 % žen, průměrný věk byl 53–58 let (ve
studii LEAD 3 bylo asi 15 % pacientů ve věku nad 65 let), 77 %
probandů byli běloši, dále byla zastoupena i asijská populace. Prů-
měrná doba trvání DM2 byla 5–9 let (průměr 7,7 let), BMI 30–33
kg/m2 (průměr 31,3 kg/m2), průměrná hodnota HbA1c byla 8,4±1,0
% (DCCT).

V průběhu všech studií byl liraglutid, jako dlouhodobě působící
humánní analog GLP-1, podáván jednou denně s postupnou titrací
dávky po týdnu od 0,6 mg, po 1,2 mg resp. 1,8 mg/den dle rando-
mizace pacienta.

LEAD 3 – liraglutid v monoterapii
Tato studie srovnávala u 746 pacientů účinnost léčby 1,2

a 1,8 mg liraglutidu proti 8 mg glimepiridu.
Po prvním roce léčby liraglutid v obou dávkách redukoval

HbAlc signifikantně více než glimepirid. Ti, kteří dosud nebyli far-
makologicky léčeni, měli větší pokles HbAlc (1,6 %) než ti, kteří již
užívali malou dávku PAD. Sledování mělo další pokračování
v podobě otevřené jednoleté studie. Po jejím ukončení přetrvával
větší pokles HbAlc liraglutidem (1,1 % resp. 0,9 % proti 0,6 %),
větší počet pacientů léčených liraglutidem (58 % resp. 53 % proti
37 %) dosáhlo hodnotu HbAlc pod 7 % (DCCT).

Po prvním roce léčby došlo k poklesu hmotnosti léčbou liraglu-
tidem proti vzestupu hmotnosti léčbou glimepiridem – rozdíl byl
3 kg a tento rozdíl zůstal zachován i po ukončení druhého roku stu-
die nadále s nižším počtem nezávažných hypoglykemií léčbou
liraglutidem.

Liraglutid v kombinační léčbě
LEAD 1 – liraglutid přidaný ke glimepiridu

Studie LEAD 1 srovnávala liraglutid v dávce 0,6-1,2-1,8 mg
přidaný ke 4 mg glimepiridu s kombinační léčbou 4 mg glimepi-
ridu + 8 mg rosiglitazonu vs. placebo s 4 mg glimepiridu, trvala
26 týdnů.

Všechny dávky liraglutidu dosáhly redukce HbAlc větší než
kombinace glimepiridu s placebem a obě nejvyšší dávky liraglutidu
snížily HbAlc signifikantně více než rosiglitazon s glimepiridem (viz

graf č. 1). Pokles dávkou 1,8 mg liraglutidu byl 1,13%, pacienti
léčení před randomizací monoterapií dosáhli 1,5% snížení HbAlc.

Hmotnost zůstala stabilní nebo se mírně zvýšila (+0,2;-0,7 kg)
při kombinaci liraglutidu a glimepiridu ve srovnání s kombinací
rosiglitazonu a glimepiridu, kde se hmotnost zvýšila o 2,1 kg (viz
graf č. 2).

Léčba liraglutidem a glimepiridem způsobila nízkou incidenci
nezávažných hypoglykemií 0,5 událostí/pacient/rok a byla vyšší než
při léčbě kombinací glimepiridu a rosiglitazonu.

LEAD 2 – liraglutid přidaný k metforminu
Studie trvala 26 týdnů, měla 5 paralelních ramen léčby a zkou-

mala efekt podání 3 dávek liraglutidu 0,6-1,2-1,8 mg přidaných
k metforminu 2 000 mg/den ve srovnání s léčbou metformin + pla-
cebo nebo metformin + glimepirid 4 mg denně. Studii absolvovalo
1 091 pacientů.

Všechny dávky liraglutidu redukovaly HbAlc více než metfor-
min s placebem. Snížení HbAlc se nelišilo mezi skupinami s dvěma
největšími dávkami liraglutidu s metforminem proti kombinaci met-
formin + glimepirid (viz graf č. 1). Redukce hmotnosti byla opět
vyšší v obou skupinách s největší dávkou liraglutidu (-2,6;-2,8 kg)
proti nárůstu hmotnosti kombinací metformin a glimepirid (+1,0 kg)
(viz graf č. 2). Při léčbě kombinací liraglutid a metformin byl zazna-
menán menší počet nezávažných hypoglykemií (0,8–3,7 %) proti
17 % léčených glimepiridem a metforminem.

Liraglutid v trojkombinaci
LEAD 4 – Liraglutid přidaný k metforminu
a rosiglitazonu

Ve studii LEAD 4 bylo 533 pacientů po vstupu do studie přiřa-
zeno k léčbě rosiglitazonem dvakrát 4 mg spolu s metforminem
dvakrát 1 000 mg denně. Po randomizaci byl v jedné větvi studie
přidán liraglutid v dávce 1,2 mg, další skupina dostávala dávku
1,8 mg liraglutidu a třetí skupina placebo do kombinace k oběma
PAD. Obě skupiny léčené liraglutidem měly pokles HbAlc 1,5 %,
proti 0,5% poklesu při léčbě placebem (viz graf č. 1). Více pacientů
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Graf č. 1: Snížení HbAlc léčbou liraglutidem (Buse et al. 2009;
Garber et al. 2009; Marre et al. 2009; Nauck et al. 2009; Rus-
sell-Jones et al. 2009; Zinman et al. 2009)

Graf č. 2: LEAD 1–6 – změny hmotnosti (Buse et al. 2009; Gar-
ber et al. 2009; Marre et al. 2009; Nauck et al. 2009;
Russell-Jones et al. 2009; Zinman et al. 2009)
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dosáhlo hodnoty HbAlc pod 7 % i 6,5 % léčbou liraglutidem, z toho
80 % účastníků, kteří byli původně léčení jen monoterapií před vstu-
pem do studie, dosáhlo léčbou s liraglutidem a kombinací PAD
pokles HbAlc pod 7,0 %. Změna hmotnosti byla příznivá pro léčbu
liraglutidem (-1,0 kg resp. -2,0 kg proti +0,6 kg) (viz graf č. 2).
Nebyly zaznamenány žádné závažné hypoglykemie a nízká byla
i incidence nezávažných hypoglykemií.

LEAD 5 – Liraglutid přidaný 
k metforminu a glimepiridu

LEAD 5 srovnávala účinnost a bezpečnost jednou denně podané
dávky 1,8 mg liraglutidu v kombinaci s metforminem (dvakrát
1 000 mg denně) a glimepiridem (2–4 mg denně) proti této kombi-
naci s placebem anebo s inzulínem glargin. V této studii bylo 94 %
pacientů léčeno již dříve kombinací PAD. Inzulín glargin byl
v titrační periodě upravován dle titračního schématu ze studie
AT.LANTUS k cílové glykemii na lačno pod 5,3 mmol/l, průměrná
dávka na konci studie byla 24 U/den.

V porovnání s inzulínem glargin vedl liraglutid k většímu
poklesu HbA1c a více než polovina pacientů (53 %) léčených lira-
glutidem dosáhla poklesu HbA1c pod 7,0 %, proti 46 % pacientům
léčených inzulínem glargin (viz graf č. 1). Pacienti měli pokles
hmotnosti léčbou liraglutidem proti léčbě inzulínem glargin (rozdíl
3,5 kg) (viz graf č. 2). V této studii mělo 5 pacientů závažnou hypo-
glykemii při léčbě liraglutidem, ale incidence nezávažných
hypoglykemií se nelišila mezi skupinami a byla nízká.

LEAD 6 – Porovnání účinnosti léčby 
liraglutidem a exenatidem

Srovnání kombinační terapie liraglutid + metformin a/nebo gli-
mepirid vs. exenatid + metformin a/nebo glimepirid. V této otevřené
klinické studii bylo provedeno přímé srovnání léčby jednou denně
podanou dávkou 1,8 mg liraglutidu proti dvakrát denně podané
dávce 10 μg exenatidu u 464 pacientů do té doby léčených metfor-
minem nebo sulfonylureou nebo jejich kombinací.

Pacienti léčení liraglutidem dosáhli po 26 týdnech studie
poklesu HbAlc o 1,1 % (za léčby exenatidem bylo dosaženo poklesu
o 0,8 %) (p<0,0001) (viz graf č. 1). Léčbou oběma inkretiny bylo
dosaženo srovnatelného a klinicky významného poklesu hmotnosti
(3,24 vs. 2,87 kg) (viz graf č. 2). V ramenu studie, kde byl podáván
liraglutid, byl celkově nižší počet případů nauzey a nezávažných
hypoglykemií. Ani v jedné skupině nebyla zaznamenána závažná
hypoglykemie.

Studie měla otevřené 14týdenní pokračování, při němž pacienti,
dosud léčeni exenatidem, byli převedeni na léčbu liraglutidem
1,8 mg jednou denně. Tato změna léčby vedla k dalšímu poklesu
HbAlc o 0,32 %, což bylo významné. Po 40 týdnech dosáhlo hod-
noty HbAlc pod 7 % celkem 57 % pacientů. Došlo ještě k dalšímu
poklesu hmotnosti o 0,9 kg (viz graf č. 2).

Analýzy programu LEAD
Program LEAD přestavuje komplex studií, které mají za cíl

vyhodnotit účinnost a bezpečnost léčby novým humánním GLP-1
analogem. Z podaného přehledu je zřejmé, že tento komplex studií
obsahuje velké množství dat, která vyhodnocují vliv na kompenzaci

diabetu mellitus i s ohledem na předchozí léčbu diabetiků, dále na
hmotnost, hladinu systolického krevního tlaku, vliv na funkci beta
buněk a bezpečnost léčby.

Vliv na HbA1c

Z výsledků vyplývá, že přidání liraglutidu do léčby, která je
vedena dle kontinuity jejího vývoje, vede k podstatnému a trvalému
poklesu HbA1c (viz graf č. 1). Diabetes mellitus 2. typu je progre-
sivní onemocnění, takže v průběhu jeho léčby je obvyklé postupně
přidávat další medikaci ke stávající. Jak již bylo zmíněno, u někte-
rých pacientů byla při vstupu do studie zachována dosavadní
medikace, která tak byla intezifikována přidáním liraglutidu,
u některých došlo k výměně PAD či náhradě jednoho PAD liraglu-
tidem.

Jak je vidět z grafu č. 3, ve studii LEAD 2 bylo snížení HbAlc

nejvyšší u pacientů původně léčených jedním PAD (-1,3 % léčbou
1,8 mg liraglutidu). V této skupině také nejvíce pacientů (66,3 %)
dosáhlo HbAlc pod 7 %. Také ve studii LEAD 1 byl nejvyšší pokles
HbAlc dosažen u pacientů dříve léčených jedním PAD (-1,5 % pro
liraglutid 1,8 mg).

Meta-analýza ze všech šesti klinických studií vyhodnotila paci-
enty, kteří pokračovali ve své původní medikaci (1 683 pacientů).
Po intenzifikaci léčbou liraglutidem 1,8 mg a 1,2 mg měli pokles
HbAlc o 1,5 % a 1,3 % proti 0,3 % na placebu.Tito pacienti měli
větší zlepšení kompenzace diabetu intenzifikací léčby liraglutidem
než ti, u kterých byla původní léčba změněna a kde byl liraglutid
podán jako záměna za předchozí léčbu – HbAlc poklesl o 1,2 % resp.
1,0 %.

V meta-analýze byl vyhodnocen vztah mezi poklesem HbA1c

léčbou liraglutidem a glimepiridem a hodnotou C-peptidu. Nejvyšší
pokles HbA1c léčbou liraglutidem byl u pacientů s nejvyšší hladinou
C-peptidu na počátku studie, což může implikovat větší klinický
benefit, je-li s léčbou liraglutidem započato včas.

Významně více pacientů léčených liraglutidem dosáhlo cílové
hodnoty HbA1c pod 7 % dle DCCT ve studiích LEAD 1 a LEAD
3–6. 

Výsledky studií byly pak prezentovány do sdruženého cílo-
vého ukazatele č. 1. Dle provedené meta-analýzy z dat všech šesti
studií LEAD po 26 týdnech léčby vyplývá, že 42 % pacientů léče-
ných dávkou 1,8 mg liraglutidu a 35 % léčených dávkou 1,2 mg
dosáhlo stanoveného kombinovaného výsledku a to poklesu HbA1c
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Graf č. 3: Změna HbAlc ve studiích LEAD 1 a LEAD 2 v závi-
slosti na předchozí léčbě (Marre et al. 2009; Nauck et al. 2009)
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pod 7 % bez závažné nebo nezávažné hypoglykemie a bez vzestupu
hmotnosti proti 6–27 % těch účastníků, kteří byli léčeni kompará-
tory. Dle statistické analýzy to znamená, že šance, že léčbou
liraglutidem toho dosáhneme je 2–10krát vyšší než u ostatních
použitých komparátorů.

Vliv na průběh denních glykemií
Z výsledků srovnání s léčbou PAD, ale také s exenatidem,

dochází k rychlému a trvalému poklesu glykemie na lačno.Ve stu-
diích LEAD 1–5 pak byl prokázán i konzistentní pokles
postprandiální glykemie. Ve studii LEAD 6 exenatid více snižovat
PPG po snídani a po večeři než liraglutid, hodnoty po obědě byly bez
rozdílu. Výsledky odpovídají rozdílné farmakokinetice obou léků.

Hmotnost
Liraglutid signifikantně snižoval hmotnost ve studiích LEAD 2

až LEAD 6, tedy pokles hmotnosti byl signifikantní proti léčbě pla-
cebem, glimepiridem, glitazonem, glarginem. Menší pokles
hmotnosti byl při léčbě kombinací liraglutidu s glimepiridem, ve
studii LEAD 6 byl pokles oběma inkretiny významný (viz graf č. 2).

V subanalýze u 15 % účastníků studie LEAD 2 a LEAD 3 bylo
provedeno vyšetření sledující pokles tělesného tuku s pomocí
DEXA scanu a CT k určení změn viscerální a podkožní tukové
tkáně. Léčba liraglutidem v monoterapii či v kombinaci s metformi-
nem více redukovala tukovou tkáň než glimepirid s metforminem
a byla zjištěna větší redukce viscerální tukové tkáně proti podkožní
ve všech ramenech této léčby (LEAD 2).

Pokles hmotnosti léčbou liraglutidem roste s hodnotou BMI.

Funkce beta buněk
Dle prováděných analýz HOMA-B indexu a poměru proinzu-

lín/inzulín, zlepšuje liraglutid funkci beta buněk u DM2.
V analýze 26 týdnů trvání léčby v souboru LEAD 1 až LEAD 6

bylo zjištěno zlepšení HOMA-B indexu od počátku studie při léčbě
liraglutidem. Pokles poměru proinzulín/inzulín byl signifikantně
vyšší od počátku léčby pro liraglutid a exenatid. Liraglutid snižoval
tento poměr významně proti rosiglitazonu, glimepiridu a placebu.

Bylo provedeno srovnání liraglutidu a glimepiridu ve studii
LEAD 2 u pacientů s kratším trváním choroby – oba léky zvyšovaly
HOMA-B index signifikantně stejně, ale toto zvýšení je způsobeno
odlišným mechanismem jejich působení.

Systolický krevní tlak
Napříč studiemi LEAD 1 až LEAD 6 liraglutid konzistentně sni-

žoval systolický krevní tlak (TK), přičemž pokles je pozorován ještě
před signifikantním poklesem hmotnosti.

Jak ukazuje sdružený cílový ukazatel 2 z výsledků všech studií
liraglutid umožňuje pokles TK pod 130 mmHg, bez vzestupu hmot-
nosti a poklesu HbA1c pod 7 % u 26 % léčených dávkou 1,8 mg
a u 22 % léčených dávkou 1,2 mg proti 3–14 % pacientů léčených
ostatními komparátory.

Nežádoucí účinky a bezpečnost léčby

Gastrointestinální účinky
Nejčastěji byly ve studiích zaznamenány gastrointestinální

účinky při léčbě liraglutidem, a to nauzea a průjem. Nauzea, i když
byla zaznamenána až u 40 % účastníků, byla přechodná a byl zazna-

menán trend k snížení tohoto příznaku v průběhu prvních 4 týdnů
léčby, výskyt nevolnosti byl nižší proti léčbě exenatidem. Celkem
nízké procento (2,8 %) pacientů ze studie odstoupilo pro tyto potíže.
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Graf č. 10: Snížení systolického krevního tlaku (Fonseca et al.
2009)
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Graf č. 12: Váhový úbytek s liraglutidem není následkem počá-
tečních nežádoucích gastrointestinálních efektů některých
pacientů (Russell-Jones et al. 2010)
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Dalším předmětem analýzy bylo ověřit, zda nauzea, zvracení
a průjem jako nejčastější udávané nežádoucí účinky, mohou mít vliv
na změnu příjmu jídla a tím na pokles kalorického příjmu a tím
následně pokles hmotnosti. Dle analýzy z šesti klinických studií
vyplynulo, že dvě třetiny pacientů dosáhly poklesu hmotnosti při
léčbě liraglutidem, aniž měly některý z těchto výše uvedených
symptomů. Pokles hmotnosti se objevuje nezávisle na těchto potí-
žích, ale je vyšší u těch diabetiků, u kterých se tyto symptomy
vyskytly.

Hypoglykemie
Léčba byla spojena s nízkou incidencí hypoglykemie. V případě

monoterapie nebyla zaznamenána žádná závažná hypoglykemie.
Velmi nízké riziko hypoglykemie bylo zaznamenáno v kombinaci
liraglutidu s metforminem nebo glitazonem. Ve studiích se proká-
zalo zvýšené riziko hypoglykemie při současné léčbě s preparátem
ze skupiny sulfonylurey (glimepirid) – 0,02 události/pacient/rok –
což potvrzují i výsledky studií s léčbou exenatidem a sulfonylureou.

Příčinou je rozpojení na glukóze závislé sekreci inzulínu stimu-
lované GLP-1 analogem v přítomnosti sulfonylurey.

Pankreatitida
Pacienti s DM2 mají 2,8x vyšší riziko než ostatní populace, že

se u nich vyvine pankreatitida. V průběhu klinických studií fáze 3
byly popsáno 7 případů pankreatitidy (5 akutních a 2 chronické),
což je po přepočtu nižší počet, než incidence v celkové populaci dia-
betiků, proto výsledky neprokázaly příčinnou souvislost léčby
liraglutidem a vzniku akutní pankreatitidy. Přesto je dle SPC dopo-
ručeno pacienty poučit o symptomech pankreatitidy. Je také vhodné
při zahájení léčby zvážit individuální faktory, které mohou zvýšit
riziko, jako vysoká hladina triglyceridů, požívání alkoholu, přítom-
nost cholelithiázy a použití konkomitantní léčby jako ACEI či
thiazidová diuretika.

Protilátky
Jako látka, která obsahuje bílkoviny, může liraglutid vést

k tvorbě protilátek, ale vzhledem k vysoké shodě se strukturou lid-
ského GLP-1, je léčba spojena nízkou frekvencí tvorby protilátek.
V této fázi klinických studií bylo zjištěno, že se u 8,6 % pacientů
prokázaly protilátky, ale nález protilátek neměl vliv na účinnost
léčby dle HbA1c a nevedl k nežádoucím účinkům.

Štítná žláza
V experimentech na zvířatech byla popsána aktivace C-buněk

štítné žlázy nativním GLP-1, exenatidem a liraglutidem cestou 
GLP-1 receptoru, což vede k sekreci kalcitoninu. Kontinuální expo-
zice těmto GLP-1 receptor-agonistům způsobuje hyperplazii
C-buněk u hlodavců. Lidské C-buňky mají proti buňkám hlodavců
nízkou expresi GLP-receptoru, proto význam nálezu u hlodavců je
pro člověka nízký, přesto ale nemůže být zcela vyloučen.

Během studií byla monitorována hladina kalcitoninu. V prů-
běhu studií nebyl zachycen žádný nádor z C-buněk. Byly
nahlášeny nežádoucí účinky, které se týkaly štítné žlázy: nádor
štítné žlázy (0,5 %), zvýšená hladina kalcitoninu (1 %) a zvětšení
štítné žlázy (0,8 %).

V USA je kontraindikováno podání liraglutidu pacientům
s rodinnou či osobní zátěží medulárního karcinomu nebo u pacientů
s polyglandulárním endokrinním syndromem typu 2 (MEN-2).

Liraglutid u snížení funkce ledvin
Liraglutid je metabolizován podobně jako bílkoviny, nemá spe-

cifický orgán, který by byl hlavní cestou eliminace. Při snížení
funkce ledvin do hodnoty glomerulární filtrace ≤60–90 ml/min není
třeba dávky upravovat. Jsou malé zkušenosti u pacientů se středním
poškozením funkce ledvin (30–59 ml/min) a žádné s léčbou u záva-
žného poškození ledvin. Proto není liraglutid v současné době
doporučen k použití u pacientů se středně závažným a těžkým
poškozením ledvin.

Liraglutid a poškození jater
Současné terapeutické zkušenosti s liraglutidem u pacientů ve

všech stadiích poškození jater jsou velmi omezené, proto není jeho
použití doporučeno.

Liraglutid a věk
Ve studiích nebyl prokázán relevantní efekt věku na farmakoki-

netika liraglutidu u pacientů nad 65 let, úspěšnost léčby byla stejná
pro obě nejvyšší dávky liraglutidu bez ohledu na věk. Ale zkušenost
s léčbou osob nad 75 let je omezená. Dosud není dostatek informací
o bezpečnosti léčby pro děti do 18 let.

Gravidita a kojení
Dosud nebyla zjištěna bezpečnost podání u těhotných žen, proto

by léčba měla být přerušena u žen, které plánují graviditu nebo otě-
hotní. Dosud není známo, zda se liraglutid vylučuje mateřským
mlékem, proto není vhodné podávat jej v době kojení.

Závěr
Výsledky klinických studií fáze 2 a zde prezentovaný program

LEAD fáze 6 představuje výsledky léčby již významného počtu
léčených pacientů s DM2.

Studie LEAD obsahuje soubor kontrolovaných studií, které pro-
kázaly vyšší účinnost a dobrou bezpečnost ve srovnání s perorálními
antidiabetiky (rosiglitazon, glimepirid) a dalšími antidiabetickými
léky jako je inzulín glargin a analog GLP-1 exenatid. Liraglutid sni-
žoval jak HbA1c, FBG a PPG, tak hmotnost. Léčba byla dobře
tolerována s nízkou incidencí nauzey, která byla přechodná. A dle
analýz není pokles hmotnosti způsoben nauzeou, neboť se objevil
i u těch pacientů, kteří tyto symptomy neměli.

Ve studiích byla zároveň nízká incidence hypoglykemií.
Cílem léčby DM dnes není pouze docílit snížení HbA1c, ale také

ochrana beta buňky před jejím selháním, tedy je vhodné podávat
léčbu, která bude mít pozitivní vliv na přežití beta buněk pankreatu.
Potvrzení zvýšení sekrece inzulínu ukazují výsledky měření sekrece
pomocí HOMA-B indexu, zvýšení kvality sekrece zase snížení
poměru proinzulín/inzulín. 

Přínosem pro prognózu našich pacientů s DM2 jsou pak
výsledky měření systolického krevního tlaku, který se během léčby
snížil. Tento pokles krevního tlaku by pak mohl dle srovnání
s výsledky studií s antihypertenzivy vést ke snížení kardiovaskulár-
ních příhod o více než 10 %. Další benefit v ovlivnění
kardiovaskulárního rizika může také přinést zjištěný pokles hladiny
triacylglyceridů.

Sdružený cílový ukazatel 1 pak shrnuje v číslech dobré poselství
pro léčbu diabetiků 2. typu v denní praxi – že tento lék u cca 40 %
léčených umožňuje účinnou léčbu, která současně snižuje hmotnost,
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jež je závažným problémem většiny těchto pacientů. A zároveň také
umožňuje bezpečnou léčbu s nízkým rizikem hypoglykemie, zej-
ména, je-li podána do kombinace s metforminem nebo glitazonem.
Tato zjištěná fakta pak mohou významně podpořit compliance paci-
enta s doporučeným dietním a pohybovým režimem. 

Také léčba aplikací jednou denně přeplněným dávkovačem je
pohodlná vzhledem k možnosti flexibility doby podání, která není
nutně vázána na dobu jídla. Dle doporučených kombinací léčby je
selfmonitoring glykemií jednoduchý.

Konsenzus ADA/EASD zařazuje léčbu inkretiny do řady druhé,
kde jsou léky s menším počtem klinicky ověřených dat, protože jsou
v léčbě používány kratší dobu. Dle tohoto algoritmu má liraglutid
své místo v přidání do kombinace v kroku 2, pokud selže léčba
v kroku prvním, kterým má být léčba metforminem. Tento postup
má být preferován, pokud hypoglykemie a také nárůst hmotnosti by
byly pro pacienta rizikové.

Výsledky klinických studií fáze 2 a zde prezentovaný programu
LEAD 1 až LEAD 6 fáze 3 reprezentují již velký soubor pacientů
s dostatkem dat, která nám umožňují zařadit tento lék jako účinný
a bezpečný do našeho léčebného armamentária.

Jak vyplývá i ze závěrů jednotlivých analýz, je třeba ještě v del-
ším časovém horizontu posoudit dlouhodobost optimální kontroly
diabetu touto léčbou, zda může liraglutid zabránit progresi nemoci
a selhání beta buněk. Samozřejmě, že předmětem zájmu bude i sle-
dování dlouhodobé bezpečnosti podávání tohoto léku. Další výzkum
se soustřeďuje také na kardiovaskulární bezpečnost (probíhající stu-
die LEADER) a výzkum, zda se i v denní praxi potvrdí některé
příznivé výstupy z experimentálních prací, které prokázaly ochranný
vliv liraglutidu na nemocný myokard a ochranný vliv na beta buňku
pankreatu.
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KLINICKÉ STUDIE LEAD 1–6 – PŘÍNOS PRO KLINICKOU PRAXI

MUDr. Eva Račická
Diabetologická a interní ambulance
Vratimovská 689/117
719 00 Ostrava-Kunčice
e-mail: eva.racicka@centrum.cz

Ivan Kolombo, Tomáš Hanuš, Karel Odrážka a kol.

Karcinom ledviny

V úvodu předkládané monografie autoři připomínají, že v České republice je zaznamenávána 
nejvyšší incidence karcinomu ledviny na světě. Setkáváme se s ním i u mladých, jinak zcela zdravých 
osob, u nichž se na toto onemocnění někdy dostatečně nepomýšlí. Vzhledem k tomu, že se zároveň 
jedná o nejmalignější tumor v uroonkologii, je hlavním cílem publikace upozornit na tuto závaž-
nou problematiku a zprostředkovat ji čtenářům, včetně nejnovějších poznatků v dané oblasti. Ty 
se týkají jak patofyziologie karcinomu ledviny, tak i současných možností jeho diagnostiky a léčby 
(především alternativních miniinvazivních chirurgických postupů a systémové léčby generalizova-
ných tumorů).

V úvodní kapitole, zaměřené na epidemiologii a etiologii onemocnění, autoři uvádějí mezi rizikovými faktory mimo jiné obezitu 
a chronickou renální insuficienci v terminálním stadiu, naznačují souvislost s dlouhodobou dialyzační léčbou.

Největší prostor je v knize věnován terapii onemocnění. Tato část zahrnuje chirurgickou léčbu, cílenou biologickou léčbu metasta-
zujícího karcinomu, radioterapii, radiochirurgii, selektivní embolizaci, radiofrekvenční ablaci, použití bifosfonátů či radionuklidů při 
prevenci a terapii skeletálních komplikací v kombinaci s ortopedickými intervencemi a stabilizacemi ad. V závěrečné kapitole uvádějí 
autoři konkrétní zkušenosti z vlastní klinické praxe ve vybraných kazuistikách.

Pro dosažení optimálních výsledků v diagnostice a léčbě karcinomu ledviny je nezbytný komplexní multidisciplinární přístup. Mo-
nografie je proto určena široké odborné veřejnosti.

Přílohou knihy je videoprezentace, dokumentující možnosti roboticky asistované chirurgie (zaznamenáno je provedení radikální 
nefrektomie pro karcinom pravé ledviny s použitím Hemolock klipů, resekce karcinomu solitární ledviny s využitím Habibova laparo-
skopického skalpelu, resekce dolního pólu ledviny pro karcinom ledviny a radikální prostatektomie).

Mladá fronta, edice Aeskulap, Praha, 2010. ISBN 978-80-204-2344-3. 
1. vydání, 156×232 mm, 280 stran, pevná vazba, barevně, videoprezentace.
Doporučená cena 450 Kč.
Publikaci je možné objednat na webové adrese www.kniha.cz s 15% slevou (382 Kč).
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Hyperbarická oxygenoterapie 
podporuje hojení chronických 
diabetických ulcerací

Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Originální práce:
Löndahl, M., Katzman, P., Nilsson, A., Hammarlund, C. Hyperbaric oxygen therapy facilitates
healing of chronic foot ulcers in patients with diabetes. Diabetes Care 33, 5: 998 – 1003, 2010.

Úvod

Chronické diabetické ulcerace představují zátěž nejen pro paci-
enty, ale i pro zdravotnické systémy. Cílem zde prezentované studie
bylo zjistit efekt hyperbarické oxygenoterapie (HBOT – hyperbaric
oxygen therapy) na léčbu chronických diabetických ulcerací.

Design studie a metody

Studie vlivu hyperbaroxie na pacienty s diabetem a chronickými
diabetickými ulceracemi dolních končetin (HODFU study – Hyper-
baric Oxygen Therapy in Diabetics with Chronic Foot Ulcers study)
byla randomizovanou, dvojitě slepou, placebem kontrolovanou stu-
dií prováděnou v jednom centru. Výsledky skupiny nemocných
léčených HBOT byly porovnány s výsledky skupiny pacientů léče-
ných pouze hyperbarickým vzduchem (placebo). Terapie byla
prováděna denně ve vícemístné hyperbarické komoře po dobu 85
minut (sezení trvala 95 minut – 10 minut fáze komprese a dekom-
prese), 5 dní v týdnu, po dobu 8 týdnů (40 sezení). Studie byla
prováděna ambulantně.

Výsledky a závěry

Do studie bylo zařazeno 94 pacientů s ulceracemi Wagner 2, 3
a 4 trvajícími minimálně tři měsíce. Dle analýzy studie došlo
během ročního sledování k úplnému zhojení sledované ulcerace
u 37 pacientů – z toho u 25/48 (52 %) ve skupině léčené HBOT
a 12/42 (29 %) v placebo skupině (p=0,03). Při subanalýze nemoc-
ných, kteří dokončili více než 35 HBOT sezení, došlo ke zhojení
sledované ulcerace u 23/38 (61 %) pacientů ze skupiny HBOT
a 10/37 (27 %) z placebo skupiny (p=0,009). Počet nežádoucích
účinků byl nízký. Během studie zemřeli 4 pacienti (1 z HBOT a 3
z kontrolní skupiny). Příčinami úmrtí byly MOF (multi organ fai-
lure), IM (infarkt myokardu) a sepse. Byly zaznamenány 4 vysoké
amputace (3 ve skupině s HBOT a 1 v kontrolní skupině) a 8 níz-
kých amputací (4 vs. 4).

Studie HODFU prokázala, že hyperbaroxie jako přídatná
metoda podporuje hojení chronických ulcerací dolních končetin
u vybraných pacientů s diabetes mellitus.

Komentář

Terapie syndromu diabetické nohy by měla být vždy komplexní
a měla by být zaměřena mimo jiné na patřičné odlehčení postižené
končetiny, lokální terapii, ATB terapii u infekčních komplikací
a cévní intervenci. Nicméně i přes intenzivní terapii se v některých
případech nepodaří diabetické ulcerace zhojit, hojení je opožděné
nebo je z různých důvodů významně alterováno. Proto hledáme
cesty, jak jinými prostředky hojení chronických diabetických ulce-
rací podpořit. 

Systémová hyperbarická oxygenoterapie je jedna z metod léčby
syndromu diabetické nohy. Má nesporně řadu předností – může
působit antimikrobiálně, zvyšovat oxygenaci hypoxické tkáně, což
ve svém důsledku může zlepšit funkci imunitních buněk, stimulovat
angiogenezi a zvyšovat aktivitu fibroblastů a syntézu kolagenu. 

Doposud bylo provedeno několik málo studií zkoumajících vliv
hyperbaroxie na hojení diabetických ulcerací. První placebem kon-
trolovaná studie Abidia a spol. prováděná na pacientech
s diabetickými ulceracemi prokázala pozitivní efekt hyperbaroxie
na hojení ran. Ale tato studie byla prováděna na malém souboru
pacientů s povrchovými defekty. Další randomizovaná studie z roku
2008 autorů Duzguna a spol., do níž bylo zařazeno 100 pacientů
s ulceracemi trvajícími více než 4 týdny, prokázala, že během sle-
dovaného období bylo dosaženo až 66% zhojení ulcerací
u nemocných léčených hyperbaroxií. Jiná práce Kesslera a spol.,
zprostředkovávající hyperbaroxii 2x denně, 5 dní v týdnu (pouze 2
týdny) u nemocných s ulceracemi Wagner 1–3 prokázala zmenšení
plochy ulcerace o polovinu oproti kontrolní skupině. Bohužel tento
efekt přetrval pouze 14 dní po ukončení terapie. V Kalaniho studii,
do které byli zařazeni pacienti s ischemickými defekty léčení hyper-
baroxií, došlo po 3 letech ke zhojení 76 % nemocných oproti 48 %
pacientům léčeným konvenčně. Nicméně je nutno dodat, že tato stu-

Wagner F. William (1917) – americký ortoped. Ještě před dokončením studií narukoval do armády, protože USA vstoupily do 2. sv. války. Studia dokončil v roce 1953 na University
of Southern California. Po povinné praxi si zařídil soukromou ortopedickou praxi, ve které se časem specializoval na postižení nohou a kotníku a stal se autoritou v problematice
diabetické nohy. V roce 1982 založil Wagner Foot and Ankle Institute. V roce 2000 se stal ortopedem roku Neufeldské společnosti. Klasifikaci ran, jež je dnes nejčastěji označována
jeho jménem, publikoval v Foot Ankle v roce 1981. (zdroj informací: archiv redakce)

HODFU



33KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 2/2011

K
L

IN
IC

K
É

 S
T

U
D

IE

HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE PODPORUJE HOJENÍ CHRONICKÝCH DIABETICKÝCH ULCERACÍ

die nebyla randomizovaná a byl do ní zařazen malý počet nemoc-
ných (n=17). 

Zmíněné studie byly většinou prováděny na menším počtu paci-
entů a valná většina studií s hyperbaroxií nebyla randomizovaná
a placebem kontrolovaná. Ale i přes studii, která by splňovala tyto
podmínky, může být její výsledek značně zkreslen zvoleným algo-
ritmem aplikace hyperbarické terapie. Byla sestavována celá řada
protokolů, jak aplikovat HBOT pacientům s chronickými ulcera-
cemi. Dle řady studií víme, že účinek HBOT je „dose-dependentní“,
což např. prokázal Chen a spol. ve své studii 42 nemocných na počtu
zhojených pacientů a redukci počtu amputací dolních končetin
(Chen et al. 2010). Proto je vždy třeba před aplikací hyperbaroxie
určit trvání jednotlivých sezení, bezpečnost aplikovaného tlaku,
počty denních nebo týdenních dávek apod.

Algoritmy HBOT by měly být vždy voleny individuálně, aby-
chom dosáhli maximální efektivity HBOT terapie. Ovšem dle
matematických modelů a klinických zkušeností bude efektivita
HBOT nízká u pacientů s kritickou ischemií dolních končetin,
u nemocných s vysokou konsumpcí O2 v ráně, s chronicky hypoxic-
kými ranami a/nebo s dysfunkcí endoteliálních buněk (Flegg et al.
2009), což na druhé straně má valná většina diabetiků. Příkladem
algoritmů HBOT může být práce Flegga a spol., která uvádí, že
podle matematické simulace hojení, pokud by pacient absolvoval
denně 1,5hodinovou HBOT při 3 ATA, došlo by k rychlému nárůstu
počtu kapilár v místě chronické rány a tím k nastartování urychlení
procesu hojení (Flegg et al. 2009; viz obr. č. 1).

Obr. č. 1: Nárůst oxygenace, počtu kapilár a cév v místě chro-
nické rány v závislosti na dávce hyperbaroxie (Flegg et al. 2009) 

Vícedenní aplikace hyperbaroxické terapie (tmavě modrá –2, červená–4,
zelená–6, černá – 8, žlutá –10, světle modrá– 12, růžová –14)

Skupina autorů v čele s Dr. Löndahlem provedla větší rando-
mizovanou, placebem kontrolovanou HODFU studii, která měla za
cíl zjistit efekt léčby HBOT na hojení chronických diabetických
ulcerací. Do této studie byli zařazeni jak pacienti bez závažné
ischemie, tak pacienti s těžkou ischemií s nerekonstruovatelným
tepenným nálezem, kteří měli závažnější diabetické ulcerace, vět-
šinou Wagner 3–4. Ze studie byli vyřazeni nemocní s akutními
infekčními komplikacemi v rámci syndromu diabetické nohy (paci-
enti s osteomyelitidou ale kontraindikováni nebyli), dále pacienti

s kontraindikací hyperbarické terapie (např. těžká CHOPN, malig-
nity apod.) a ti, kteří byli v posledních dvou měsících po
chirurgickém výkonu.

U pacientů byly každý 1. týden léčebné periody a dále v třímě-
síčních intervalech sledovány vybrané parametry. Za hlavní
sledovaný parametr efektivity HBOT sloužilo posouzení hojení sle-
dované ulcerace (do studie byla vždy zařazena největší ulcerace na
dolní končetině trvající alespoň 3 měsíce). Sekundárními endpointy
byly úmrtí a vysoká amputace.

Dle této studie vedla HBOT jednoznačně k zlepšení hojení chro-
nických diabetických ulcerací (obrázek č. 2). Ovšem tento výsledek
mohl být primárně dán poměrně příznivým angiologickým nálezem,
jelikož u většiny pacientů se pohyboval TcPO2 v mediánu 35–50
mmHg (Löndahl et al. 2011a) a k hojení, i když opožděnému, by
přesto zřejmě došlo i bez hyperbaroxie. Proto by bylo vhodné eko-
nomicky kalkulovat profit této léčby právě u nemocných s poměrně
vysokým TcPO2. Cílem zde prezentované studie nebylo primárně
sledovat počet vysokých amputací, které byly indikovány pouze při
život ohrožující infekci a refrakterní bolesti dolních končetin.
V předešlých studiích byly ovšem počty amputací nohou vyšší než-
li ve studii Löndahla a spol., což bylo pravděpodobně dáno jinými
indikacemi vysokých amputací – např. nehojením ulcerací. Ovšem
zde nebyl srovnáván počet amputací nejen vysokých, ale i nízkých
v rámci randomizovaných skupin, což bylo pravděpodobně dáno
nízkým počtem daných výkonů.

Obr. č. 2: Porovnání počtu zhojených ulcerací mezi skupinami
léčenými HBOT a placebem (*p<0,05; **p<0,01)

V další analýze HODFU studie autoři sledovali vztah mezi kot-
níkovými a palcovými tlaky, transkutánní tenzí kyslíku (TcPO2)
a hojením ran při hyperbaroxii. Podle výsledků studie pouze hod-
noty TcPO2 (tenze transkutánního kyslíku) souvisely s hojením
diabetických ulcerací. Jak kotníkové, tak palcové tlaky nebyly dle
studie schopny predikovat hojení diabetických ulcerací pomocí
HBOT. 

Hodnoty TcPO2 mají tedy predikční hodnotu a mohou nám
ozřejmit potenciální efekt hyperbaroxie u nemocných s nehojícími
se chronickými ulceracemi. Se zvyšujícími se klidovými hodnotami
TcPO2 dochází ke zvýšení počtu zhojených ulcerací (TcPO2 <25
mmHg – 0 % zhojených, 26–50 mmHg – 50 %, 51–75 mmHg –
73 %, TcPO2 >75 mmHg – 100 % zhojených ulcerací). Na základě
těchto dat je doporučováno provádět HBOT u nemocných s TcPO2

>25 mmHg (Löndahl et al. 2011a). 
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Dále se autoři zaobírali i otázkou vztahu HBOT k psychologic-
kým charakteristikám nemocných léčených pro chronické vředy.
Podle autorů došlo po roce sledování pacientů zařazených do studie
HODFU ke změně mentálního skóre a dvou domén kvality života
(zejména fyzického zdraví). Pokud se porovnala kvalita života mezi
zhojenými a nezhojenými nemocnými léčenými hyperbaroxií, došlo
ke zlepšení mentálního skóre a sociálního fungování ve skupině
zhojených nemocných léčených HBOT, což pravděpodobně souvisí
se zlepšením hojení jejich ran a tím jejich opětovné možnosti „reso-
cializace“ (Löndahl et al. 2011b).

Závěrem lze shrnout, že HBOT může podporovat hojení ran
a podle výše prezentované studie téměř zdvojnásobuje počet zhoje-
ných chronických diabetických ulcerací. Přispívá k hojení bez
výrazných vedlejších nálezů. Ovšem na základě zjištěných dat pod-
porují autoři provádění HBOT u pacientů bez závažné ischemie
(TcPO2 >25 mmHg). Tato studie ovšem vykazuje i některé nedos-
tatky – např. nedostatečnou randomizaci, která brala v úvahu pouze
palcové tlaky a ne TcPO2, který souvisí s hojením ran, a málo infor-
mací o výskytu osteomyelitidy v léčené a kontrolní skupině. Dále
nebyl hodnocen na rozdíl od předchozích studií vliv HBOT na
amputace dolních končetin, i přestože byl počet amputačních
výkonů v obou skupinách nízký. 

Je třeba zdůraznit, že HBOT je nutné vždy patřičně indikovat
(nejlépe na podkladě TcPO2) a v provádět ji v náležitém, klinicky
ověřeném algoritmu (např. viz studie HODFU). 
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Český lékař prof. MUDr. František Ninger, DrSc. je v historii
naší medicíny zapsán především jako zakladatel moravské otorino-
laryngologické školy.

Narodil se v Doksanech v evangelické českobratrské rodině
s bohatými kulturními zájmy. Není divu, že měl od dětství zálibu
v literatuře, hudbě, výtvarném umění a později i ve filozofii. Otec
pracoval jako chemik v cukrovarnickém průmyslu a synovi vštípil
lásku k turistice a cestování. Rodina se často stěhovala a tak Franti-
šek začal gymnázium studovat v Mladé Boleslavi, ale dokončil je
úspěšnou maturitou v roce 1904 až v Domažlicích.

Poté studoval s výtečným prospěchem medicínu na Lékařské
fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde promoval v roce 1912. Již
během studia se zajímal blíže o otorinolaryngologii, což předzna-
menalo jeho budoucí odborné zaměření. Současně se studiem
medicíny navštěvoval na filozofické fakultě také přednášky profe-
sorů Tomáše Garrigue Masaryka (1850–1937) nebo Františka
Drtiny (1861–1925).

Hned po promoci nastoupil Ninger na kliniku pro choroby ušní,
nosní a krční, kde byl přednostou známý profesor Otakar Kutvirt
(1867–1929), jehož oddaným žákem se brzy stal. Na této klinice
František Ninger působil až do roku 1920. V roce 1914 se zde stal
asistentem, v roce 1919 byl habilitován na docenta pro nemoci ORL.
Jeho morální krédo vystihuje výrok z úvodní přednášky pro mediky:
„Láska k pravdě musí být samozřejmou vlastností lékaře a vědce“.

V roce 1920 byl vyzván aby v Brně vybudoval kliniku ORL.
Byl jmenován mimořádným profesorem a prvním přednostou oto-
rinolaryngologické kliniky na nově založené Masarykově univerzitě
v Brně. Tuto kliniku vedl (s přestávkou za německé okupace) po
dobu dlouhých 38 let až do roku 1958. Připomeňme, že řádným pro-
fesorem byl jmenován v roce 1927. Ve školním roce 1929/1930
vykonával funkci děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
v Brně. Za dobu jeho působení bylo zřízeno na Moravě 24 prima-
riátů ORL a řada oddělení ORL na poliklinikách. Pět z jeho žáků se
stalo univerzitními profesory. Jeho klinika, na níž mj. založil fonia-
tricko-audiologické oddělení, se jako první v republice věnovala
chirurgickému léčení nedoslýchavosti. Jeho zásluhy připomíná
pamětní deska ve vstupní hale Fakultní nemocnice u sv. Anny na
Pekařské ulici v Brně.

V době druhé světové války za německé okupace byl donucen
odejít na odpočinek a měl pouze soukromou praxi. Velmi obětavě
a nebojácně pomáhal rodinám vězněných a popravených profesorů.

Jakmile však skončila válka,
byl ihned povolán zpět.
V roce 1956 získal vědeckou
hodnost doktora věd. Ani po
odchodu na zasloužený
odpočinek nezahálel. Ještě
dva dny před svou smrtí
v roce 1966 vystupoval na celostátním sjezdu lékařů ORL v Plzni.
Na zpáteční cestě se zastavil v Praze u své sestry, kde náhle zemřel
ve věku téměř 80 let.

Jak uvádí MUDr. Svatopluk Káš ve svém článku o profesoru
Františku Ningerovi, zveřejněném ve Zdravotnických novinách
č. 33–34/2010, jeho specialitou byly aktuální otázky akutních nitro-
lebních komplikací a jejich prevence a onkologická problematika.
Zasloužil se nejen o založení Lékařské fakulty Masarykovy univer-
zity v Brně a její kliniky ORL, ale také o rozvoj lázní Luhačovice,
kde vznikla velká základna pro inhalační léčbu chronických zánětů
horních dýchacích cest.

Rád a hodně cestoval. V roce 1921 se oženil s Jiřinou Čenskou.
Připomeňme rovněž, že v době svých gymnaziálních studií psal
básně pod pseudonymem Milíč Sněžný (volný překlad z latinského
„ningere“ – „sněžiti“). Mezi jeho velké záliby patřila také aviatika
a fotografování, v němž dosáhl téměř profesionální úrovně. Jako
přesvědčený český bratr čerpal sílu z myšlenek Jana Husa (1371–
1415) a Jana Amose Komenského (1592–1670), o němž často
a rád přednášel.

Napsal celkem 114 odborných prací a také řadu základních
monografií, z nichž za připomenutí rozhodně stojí: „Speciální
pathologie a therapie chorob ušních“ (1938), „Ušní lékařství pro
mediky“ (1946), „Ušní nemoci dětského věku“ (1948), „Nauka
o nosních chorobách pro mediky“ (1948) či „Nemoci nosohltanu“,
vydané v roce 1952.

Byl aktivním členem v řadě odborných vědeckých společností
– mj. Spolku lékařů českých v Brně, Československé otorinolaryn-
gologické společnosti (v ní zastával funkci místopředsedy),
společnosti „Collegium otolaryngologicum amititae sacrum“, ale
také třeba byl prvním místopředsedou Spolku Kaunicových student-
ských kolejí či předsedou Muzejního spolku pro uchování
bratrských památek a tisků v Kralicích nad Oslavou.

Velmi se angažoval také v řadě humanitních a sociálních
spolků. Za všechny jmenujme alespoň Studentský zdravotní ústav,

Kapitoly z historie

Prof. MUDr. František Ninger, DrSc. 
průkopník inhalační léčby 
v Luhačovicích
(31. 8. 1886–31. 5. 1966)
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Masarykův fond pro pomoc vysokoškolským studentům, Spolek
pro pomoc španělské demokracii, Zemská péče o mládež či Výbor
obránců míru. Za výsledky svých vědeckých bádání a veřejnou
angažovanost získal řadu cen a vyznamenání – mj. Českosloven-
skou cenu míru v roce 1954, státní vyznamenání Řád práce v roce
1956 nebo Medaili Jana Evangelisty Purkyně, jež mu byla udělena
ve stejném roce.

Již zmíněný MUDr. Svatopluk Káš na závěr svého článku
uvádí dvě humorné příhody spojené s profesorem Františkem Nin-
gerem. Dovolím si je zde také připomenout. První je spojena
s oslavou jeho šedesátých narozenin. Profesor vstoupil do poslu-
chárny a tam byl na tabuli krásně vyvedený obrovský realistický
obraz zevního ucha a z něho jako z vázy pučel portrét pana profe-
sora. Ninger přišel až k tabuli, prohlédl si ucho i portrét hodně
zblízka, pak se otočil, usmál se a řekl: „Tak vám, studenti, moc
děkuji. Ale moc by mě zajímalo, jak byste takhle namalovali kolegu
gynekologa profesora Havláska“.

Druhá příhoda hovoří o tom, že po smrti slavného amerického
vynálezce Thomase Alvy Edisona (1847–1931), průkopníka vše-
stranného využití elektrické energie, v roce 1931, vyšla ve všech
časopisech řada oslavných nekrologů. V jednom z nich stálo, že
velký vynálezce ve stáří velmi miloval děti a pobýval rád v jejich
společnosti. Brněnský otorinolaryngolog profesor Ninger měl také
své zkušenosti s dětskými pacienty. Když si článek přečetl, komen-
toval to svým lékařům: „Nesmíme ovšem zapomínat, že Edison byl
ve stáří téměř hluchý“.

V této souvislosti ocitujme ještě, jak vzpomíná na profesora
Františka Ningera ještě jako medik známý český psychiatr a poly-
histor prof. MUDr. Vladimír Vondráček, DrSc. (1895–1978). Ten
v prvním dílu své trilogie nazvaném „Lékař vzpomíná (1895–
1920)“ píše: „Na ušní klinice byl tehdy asistentem František Ninger,
který se později stal přednostou kliniky v Brně. Byl to nervózní muž
menší postavy, tmavý nazrzlý blondýn s vousy pod nosem a tenkým
skřipcem. Byl to velmi ušlechtilý a poctivý člověk, snažil se naučit
nás co nejvíce. 

S dětmi to moc neuměl. Často se v různých variacích opakovala
tato scéna: „Pojď, miláčku, pojď, broučku, neboj se, votevři
pusinku, no, neboj se, miláčku, já ti nic neudělám (hlas se pomalu

stupňuje a zesiluje), no tak, no tak, votevři pusu, no tak, votevřeš ty
ústa nebo ne, budeš držet (nějaké silnější slovo), no táák (pohlavek
jeden, dva)“. Maminky byly někdy v čekárně, někdy uvnitř v ambu-
lanci. Ušní lékaři užívali u dětských pacientů různých metod. Někteří
je nechali uřvat až k zemdlení“.

Vraťme se ještě k velmi silnému, až osobnímu vztahu profesora
Františka Ningera k Luhačovicím. Jezdil sem každý rok na dovole-
nou, převažoval však jeho odborný zájem o léčebné účinky zdejších
minerálních vod. Rozpracoval metodiku inhalační léčby, zavedl zde
sezónní stáže lékařů a asistentů své kliniky. Pod jeho patronací se
z lázní stala škola pro inhalační léčbu chronických onemocnění hor-
ních cest dýchacích. Jako akcionář lázeňské společnosti prosadil
nákladnou asanaci a úpravu jímání luhačovických minerálních vod.
Byl rovněž poradcem Zemského národního výboru pro lázně v zemi
Moravskoslezské. A byl to také on, kdo 15. května 1947 vítal po
čtyřleté odmlce obnovené vydávání luhačovických „Lázeňských
listů“ (ty mimochodem vycházejí již déle než 100 let – založeny
byly v roce 1909).

A byl to rovněž profesor František Ninger, kdo se podílel na
zpracování obsáhlé národopisné monografie nazvané „Luhačovické
Zálesí“, kterou vydala v roce 1930 Muzejní společnost v Luhačovi-
cích. Připomíná to Blanka Petráková z Muzea luhačovického
Zálesí na internetové stránce Luhačovic. Dodejme, že hlavním auto-
rem této publikace, jež má 672 stran textu, rozdělených do 14
kapitol a doplněných 800 ilustracemi, byl Antonín Václavík (1891–
1959), profesor národopisu na Masarykově univerzitě v Brně.

Proto bylo naprosto přirozené a logické, že v roce 1967 byla za
zásluhy o lázně Luhačovice profesoru Františku Ningerovi v Luha-
čovicích odhalena pamětní deska a bylo po něm pojmenováno
lázeňské inhalatorium. A o 30 let později (v roce 1997) se zde konala
první odborná konference, jež rovněž nesla jeho jméno.

Mgr. Josef Švejnoha
U kombinátu 39
100 00 Praha 10
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