
Editorial

Editorial našeho časopisu vzniká tradičně až v samotném závěru přípravy čísla, většinou v době, 
kdy odborné příspěvky jsou již dávno zkorigovány a po recenzním řízení, ba dokonce často až ve chvíli, 
kdy časopis mají v rukou grafici a připravují jeho sazbu. 

Tentokrát je to v čase, který má tak trochu zvláštní nádech. Je to pochopitelně náhoda, že v jedné 
chvíli nám nepůjde po část dne elektrický proud, vrcholí přípravy na stávku dopraváků, redakční vůz 
přestal fungovat a i počasí po dlouhé sérii letních teplot vyrukovalo s šedou oblohou a občasnými 
přeháňkami. Těžko se však vyhnout pocitu obležení či představě, že vyšší síly mají zájem na tom, aby 
tento editorial nebyl nikdy napsán.

O to větší úsilí je třeba vyvinout, aby pod titulkem editorial nebyla jen prázdná stránka. Ovšem, 
úsilí – chvála mu. Ostatně kdo z nás by ze svého okolí neznal příklady těch, kdo měli nesporný talent 
a s představou, že k úspěchu více není potřeba, skončili neslavně. Naše nakladatelství poslední dva 
roky postupně přesunuje řadu svých činností z Prahy do podhůří Krkonoš. Nevelké a od všech center 
poněkud vzdálené Semily, mají nádherné okolí, vzduch, který lze bez rizika dýchat z plných plic, lesy 
plné borůvek a hub a pro všechny dostatek prostoru. Na druhou stranu je zde mnohdy život těžší, než 
v metropoli. Pracovních příležitostí pro místní je málo a lidé musí často vyvinout významně větší úsilí 
k činnostem jinde snadným a samozřejmým. Jsem přesvědčen, že o to více si váží své práce i jejích 
výsledků a solidních obchodních i pracovních partnerů.

Za poslední rok se postupně zčásti obnovil i redakční kolektiv našich časopisů. Naposledy jsme 
se k prvnímu červnu rozloučili s dlouholetou redaktorkou Kazuistik Gabrielou Bjalkovskou, která se 
rozhodla zkusit pracovat v jiném oboru, a před časem i s ing. Strempelem, který odešel do důchodu. 
Oběma jim patří dík za dobrou práci. Nové osazenstvo redakce jistě přijde s řadou nápadů, jak naše 
časopisy vylepšit. Předpokládám, že k takovým změnám bude patřit časem i inovovaný design Ka-
zuistik, nové rubriky v našem časopise a rozšíření elektronické komunikace s Vámi – našimi čtenáři.

Nejžhavější novinkou, se kterou naše nakladatelství přichází, je spuštění internetové podoby 
Pomocníka diabetologa. Myšlenka není nová, koneckonců zkušební verze internetového Pomocníka 
existovala již před deseti lety. Až současné možnosti elektronického publikování však umožňují před-
stavit Vám Pomocníka v moderní podobě s vyspělým vyhledáváním a v uspokojivém grafické vzhledu. 
Věrný své tištěné podobě (která pochopitelně zůstane i nadále základní podobou této publikace) přináší 
kompletní přehled léků, diabetologické techniky (glukometrů, pump, laboratorních přístrojů atd.), 
sladidel, dia obuvi a produktů v diabetologii. Stejně jako v tištěné verzi jsou informace o dostupnosti 
všech produktů ověřeny přímo u výrobce. Elektronická podoba pak umožní ještě častější aktualizaci 
údajů jak o produktech v diabetologii, tak o odborných seminářích a kongresech a publikování aktualit 
z oboru. Startuje 15. 6. 2011 na internetové adrese www.diapomocnik.cz

Krásné léto přeje

Karel Vízner
šéfredaktor

Chvála úsilí

Fotografie na obálkách:

Kazuistiky v diabetologii
Centaurea macrocephala (Willd)
Až 150 cm vysoká, původem 
kavkazská (Arménie) chrpa s mo-
hutnými, 10 cm velkými květy.

Endokrinologie
Centaurea uniflora (Turra) ssp. 
uniflora
Tuto krásnou horskou chrpu 
můžeme nalézt mj. také v Alpách a 
na Balkáně. V Alpách je v tradiční 
medicíně dosud místy používá-
na proti horečce a k detoxikaci 
organismu.

Jardin botanique, Col du Lautaret, 
Alpy

Centaurea 
Centaurea (česky Chrpa) je rod 
dvouděložných rostlin z čeledi 
Asteraceae. Ve světě (na severní 
polokouli) je známo 300-600 
druhů (klasifi kace prodělává dosud 
bouřlivý vývoj). U nás roste několik 
druhů, mezi nejznámější patří 
modrá chrpa (Centaurea cyanus) – 
asi nejkrásnější polní plevel našich 
obilovin.

(Foto: © Geum - Mgr. Karel Vízner)
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Diabetes mellitus 
a chronická pankreatitida

Souhrn:
Sekundární pankreatitida patří mezi relativně časté příčiny diabetes mellitus. 

Častým klinickým rysem diabetu při tomto onemocnění bývá jeho labilita. Ta je 
způsobena destrukcí A buněk a sníženou schopností produkovat glukagon. Labilita 
diabetu se většinou zvyšuje při snižování produkce inzulínu. Diagnostikovat sekundární 
pankreatitidu je důležité i pro zahájení substituce trávicích enzymů, které často zlepší 
dietní situaci organismu a mohou tak i ovlivnit stabilitu glykemií.

Summary:
Diabetes mellitus and chronic pancreatitis

Secondary pancreatitis belongs to relatively frequent causes of diabetes mellitus. 
A common clinical feature of the diabetes in this condition is its instability. It is 
caused by the destruction of A cells and reduced capability to produce glucagon. As 
the production of insulin decreases, the instability of diabetes mellitus commonly 
increases. It is important to diagnose the secondary diabetes for the introduction of 
the supplementation of digestive enzymes, which often improve the dietary condition 
of the body and may even influence the stability of glycemia.

Brož, J. Diabetes mellitus a chronická pankreatitida. Kazuistiky v diabetologii 9, č. 3: 4–7, 2011.

Klíčová slova: 
  diabetes mellitus
  chronická pankreatitida
  akutní pankreatitida
  karcinom pankreatu
  cystická fibróza
  hemochromatóza
  fibrokalkulózní 

pankreatopatie

Key words: 
  diabetes mellitus
  hronic pancreatitis
  acute pancreatitis
  pancreatic carcinoma
  cystic fibrosis
  hemochromatosis
  ibrocalculous 

pancreatopathy

Jan Brož
Diabetologické centrum, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Frekvence diabetes mellitus u onemocnění 
exokrinního pankreatu

Diabetes mellitus vzniklý z příčin onemocnění exokrinního 
pankreatu je podle odhadů příčinou 0,5–2 % všech onemocnění 
diabetes mellitus. Za největší část tohoto typu onemocnění 
je zodpovědná chronická pankreatitida, ale podílí se na něm 
několik dalších chorob (viz tabulka č. 1).

Tab. č. 1: Diabetes mellitus a exokrinní onemocnění 
pankreatu
Akutní pankreatitida
Chronická pankreatitida
Karcinom pankreatu
Operační výkony na pankreatu
Cystická fibróza
 Fibrakalkulózní pankreatopatie

Chronická pankreatitida
Incidence chronické pankreatitidy je 7 případů/100 000 

obyvatel ročně a její podstatou je postupná náhrada funkční 
tkáně pankreatu vazivem. Klasifikaci onemocnění na základě 
jeho příčin shrnuje tabulka 2.

Tab. č. 2: Klasifi kace chronické pankreatitidy podle etiolo-
gie (TIGAR-0)
 Toxicko-metabolická forma (alkohol, nikotin, hyperlipid-

emie, uremie, léky, toxiny)
 Idiopatická forma
Genetická forma

• Hereditární chronická pankreatitida s průkazem 
katiologického trypsinogenu na kodonu 29, 122

• Autozomálně recesivní forma (DFTR mutace u osob 
s mukoviscidózou)

• Deficit alfa1-antitrypsinu

Vater Abraham (1684–1751) – německý anatom. Většina jeho profesní dráhy byla spojena s Wittenbergem, kde studoval, provozoval medicínu a byl jmenován profesor anatomie 
(1732). Je znám především svým přínosem v anatomie, ale zabýval se i chemií, botanikou a farmakologií. S jeho jménem je spojeno např. V. papila (společné ústí ductus choledochus 
a d. pancreaticus do duodena), Vaterovo-Paciniho tělísko (smyslové tělísko pro tlak) aj. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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Autoimunitní forma
 Rekurentní akutní pankreatitida s morfologickými změna-

mi chronické pankreatitidy
• Ischemická pankreatitida
• Postradiační pankreatitida
• Postnekrotická pankreatitida (po těžké akutní pan-

kreatitidě)
Obstruktivní forma

• Obstrukce vývodu pankreatu (kámen, tumor)
• Stenóza Vaterské papily
• Cystoid utlačující vývod pankreatu
• Pancreas divisum (vývojová anomálie)
• Jizvy po traumatickém postižený žlázy

Diagnóza je stanovena na základě kombinace anamne-
stických údajů s výsledky laboratorních testů a zobrazovacích 
metod. Pro diagnózu jsou příznačné recidivující bolesti břicha 
v oblasti epigastria s vyzařováním pod oba žeberní oblouky 
a do zad často akcentované po jídle. Z laboratorních metod je 
využíváno stanovení hladiny amyláz a lipáz v séru a chymotryp-
sinu a elastázy v moči. Zobrazovací metody pomohou prokázat 
nehomogenitu pankreatu a rozšíření pankreatického vývodu.

Diferenciální diagnostika 
Při stanovování správné diagnózy vylučujeme postupně 

všechny typy diabetu (byť nález těhotenství díky manifestaci 

gestačního diabetu je jistě jen okrajovou výjimkou), nejdůle-
žitější i z terapeutického hlediska je vyloučit diabetes mellitus 
1. typu. K jeho vyloučení či naopak potvrzení nám pomohou 
laboratorní stanovení C-peptidu a zejména průkaz autoimu-
nitních protilátek.

C-peptid 
Hodnota C-peptidu je indikátorem míry produkce inzu-

línu. Pro diabetes mellitus 1. typu svědčí jeho nízká hodnota, 
u chronické pankreatitidy v pozdních stadiích je často hladina 
C-peptidu též nízká, v počátečních fázích onemocnění však 
bývá sekrece inzulínu zachována. I u diabetes mellitus 2. typu 
se setkáme s nízkou či dokonce neměřitelnou hodnotou C-
-peptidu, avšak až po mnoha letech trvání nemoci. U pacienta 
s diabetes mellitus 1. typu dochází k vyhasnutí sekrece většinou 
po 3–6 letech.

Autoimunitní protilátky
Tyto protilátky jsou výsledkem autoimunitního procesu 

vedoucího k rozvoji diabetes mellitus 1. typu. Ani nepřítom-
nost protilátek i v časném stadiu nemoci však diabetes mellitus 
1. typu nevylučuje.

Základní charakteristiky protilátek používaných v kli-
nickém provozu

GADA – u 70–80 % pacientů s DM 1. typu, přetrvávají 

Tab. č. 3: Klinické a laboratorní charakteristiky základních typů diabetes mellitus

Diabetes
mellitus
1. typu

Diabetes
mellitus
2. typu

Diabetes 
transkripčních 

faktorů

Glukokinázový 
diabetes Gestační diabetes

Diabetes mellitus
 u chronické 

pankreatitidy

Věk Kdykoliv Kdykoliv Pozdní dětství, 
adolescence

Kdykoliv (náhodná 
diagnóza)

Žena, v době těhoten-
ství (24.–28. týden)

Většinou několik let po mani-
festaci ChP

Tělesná 
konstituce Jakákoliv Obézní/nadváha Obvykle štíhlá Obvykle štíhlá Častěji nadváha či 

obezita Jakákoliv

Rodinná 
anamnéza

1 rodič s DM 1 ve 
2–4 % případů

Často pozitivní Silně pozitivní: 
1 rodič nemocný

Silně pozitivní: 
1 rodič postižený 
(nemusí ovšem o 
postižení vědět!)

Bývá pozitivní RA, 
PGT během před-
chozího těhotenství 
v osobní anamnéze

Většinou němá

Ketoacidóza Vyskytuje se Ne Ne Ne Ne Výjimečně

Protilátky Ano Ne Ne Ne Ne Ne

Acanthosis 
nigricans Ne Výjimečně Ne Ne Ne Ne

C-peptid 
nalačno Nízký až neměřitelný

Libovolná hodnota 
(dle zbývající funkce 
beta buněk)

Měřitelný Měřitelný Měřitelný V závislosti na míře destrukce 
masy beta buněk

Lipidogram Často vyšší TAG Často vyšší TAG a 
LDL-c, nízký HDL-c

Normální HDL-c, 
snížen Apo-A1 V normě - Nejsou známky metabolic-

kého syndromu

Komplikace Časté Časté Časté Velmi vzácné Riziko akutních 
komplikací

Časté spíše mikroangiopa-
tické komplikace

Typický znak
Jasná závislost na 
inzulínu s rizikem 
rozvoje ketoacidózy

Inzulínová rezistence, 
ostatní projevy meta-
bolického syndromu

Zhoršování hyper-
glykemie s věkem, 
snížený renální práh 
pro glukózu

Perzistentní stabilní 
lačná hyperglykemie, 
která se s věkem 
příliš nemění

Úprava glukózové tole-
rance po porodu

Vyšší riziko hypoglykemií, 
kolísání glykemií

Léčba Vyžaduje inzulín
Životní styl – dieta, 
tělesná aktivita, PAD, 
inzulín

Značná senzitivita 
na deriváty SU, 
nápadně nízké dávky 
inzulínu

Nevyžaduje většinou 
žádnou léčbu

Dieta s mírnou restrikcí 
sacharidů, cvičení, 
inzulín, event. PAD

Režimová opatření, inzulino-
terapie (CAVE! větší citlivost 
k inzulínu)
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v 70–80 % případů nezávisle na věku, větší prevalence těchto 
protilátek je u pacientů s jinou autoimunitou (např. thyreodi-
tidou).

IA-2A – u 32–75 % pacientů s DM 1. typu, exprese IA-2A 
závisí také na věku a pohlaví (s věkem incidence těchto Ab 
klesá). Doba přetrvávání těchto protilátek v organismu je nyní 
odhadována na přibližně 12 let. 

Přestože ani vyšetření protilátek nemusí dát konečnou odpo-
věď na otázku správného typu diabetes mellitus jejich výsledky 
společně s potížemi pacienta a dalšími anamnestickými údaji 
většinou postačují ke stanovení definitivní diagnózy. Zvažovat 
musíme i další typy diabetu. Pro MODY diabetes svědčí jasná 
rodinná zátěž. Cushingův syndrom jako příčina diabetu je ne-
příliš častá, ale ani tuto možnost bychom neměli opominout. 
Upozornit na ni by nás měly přítomnost osteoporózy, snížení 
libida, poruchy menstruačního cyklu, změny nálad a deprese.

Klinické a laboratorní charakteristiky základních typů dia-
betes mellitus jsou uspořádány v tabulce č. 3.

Léčba diabetes mellitus při chronické pankreatitidě
V případě zachovalé sekrece inzulínu je při běžných 

dietních opatření možno použít deriváty sulfonylurey. Důležitá 
je pravidelná kontrola metabolické kompenzace. V případě 
výrazného poklesu produkce inzulínu je pak nutno zahájit inzu-
linoterapii. Její taktika odpovídá způsobu léčby při diabetes mel-
litus. U pacientů s chronickou pankreatitidou, zejména u těch, 
kde je produkce inzulínu minimální lze očekávat i výraznější 
labilitu onemocnění a sklon k hypoglykemiím. Ta je způsobena 
sníženou produkcí glukagonu díky destrukci jej produkujících 
buněk. Proto je nutno dávkovat inzulín opatrně a upozornit 
pacienta na nutnost dodržování dietních a režimových opatření. 
Pečlivá edukace o hypoglykemiích je samozřejmostí. Stejně tak 
je nutná substituce pankreatických hormonů.

Další onemocnění exokrinního pankreatu 
spojená s diabetes mellitus

Pro úplnost uvádíme další onemocnění exokrinního pan-
kreatu, která mohou vést k diabetes mellitus.

Akutní pankreatitida
Akutní pankreatitida se vyskytuje u 5–20 osob/100 000 

obyvatel ročně. Její nejčastější příčinou je blokáda společné-
ho pankreatického a žlučového vývodu žlučovými kameny, 
druhou nejčastější je pak abuzus alkoholu. Mezi další příčiny 
patří zejména polékové postižení (např. antivirotika, diuretika, 
imunosupresiva, některá antibiotika, ACE inhibitory), hyper-
parathyreoidismus, těžká hypertriacylglycerolemie, uremie, 

infekce některými viry či poranění dutiny břišní). Základním 
příznakem je bolest v oblasti nadbřišku a zvýšené hladiny amyláz 
a lipáz. Zvýšená glykemie je častým průvodním znakem těžkých 
pankreatitid a může vyústit i v trvalý diabetes mellitus.

Karcinom pankreatu
Incidence karcinomu pankreatu výrazně vzrostla mezi roky 

1950 a 1970 a od té doby se drží na přibližně stejné úrovni, v Čes-
ké republice se pohybuje mezi 12–20 případy na 100 000 obyva-
tel/rok. Příznaky, mezi které patří váhový úbytek, nechutenství, 
nauzea, slabost, bolesti břicha či ikterus, jsou nespecifické.

Častá časová koincidence mezi diagnózou karcinomu pan-
kreatu a diabetes mellitus podporuje teorii, že se jedná o další 
specifický typ diabetu. Původně zvažovaná příčina vzniku diabetu 
v této situaci, totiž destrukce beta buněk nádorem, je v současnosti 
nahrazena představou navozené periferní inzulínové rezistence, 
jejíž specifickou podstatu a tedy předpokládanou „inzulinore-
zistenci vytvářející substanci“ se zatím nepodařilo přesně určit.

V opačném gardu (tedy v úvahách, jakým způsobem ovliv-
ňuje déletrvající diabetes mellitus vznik karcinomu pankreatu) 
je za nejvýznamnější považována souvislost s promitogenním 
efektem inzulínu, jehož zvýšeným hladinám jsou exokrinní buň-
ky u diabetika 2. typu alespoň přechodně vystaveny. Současně 
je zvažován také přímý karcinogenní vliv inzulinorezistence na 
pankreatické buňky, prokázaný v experimentech.

Diabetes mellitus představuje nezávislý rizikový faktor 
karcinomu pankreatu. V porovnání s nediabetiky je riziko 
karcinomu pankreatu u diabetes mellitus celkově dvakrát vyšší, 
osmkrát vyšší v prvních třech letech onemocnění a jedenáctkrát 
vyšší ve stejném období, má-li pacient navíc pozitivní rodinnou 
anamnézu. Dalším aditivním rizikovým faktorem je kouření. 
U pacientů s diabetes mellitus by zejména při jeho recentním 
záchytu mělo být provedeno zobrazovac í vyšetření slinivky, 
popřípadě stanovení onkomarkerů CA 19-9 a CEA. Na zvýšené 
riziko karcinomu pankreatu by mělo být pomýšleno i nadále.

Cystická fibróza
Jde o autozomálně recesivní onemocnění, které postihuje 

1 novorozence z 2 500. Incidence diabetu u takto postižených 
dětí čiví cca 2–3 %, u dospívajících jedinců však již přibližně 
20 % a dalších 50 % trpí porušenou glukózovou tolerancí. Dia-
betes mellitus tohoto typu je léčen inzulínem.

Hemochromatóza
Podstatou onemocnění je zvýšená absorpce železa, které je 

ukládáno do jater, slinivky, kůže a řady dalších tělesných orgánů. 
Jde o aut ozomálně recesivní onemocnění, které je charakteri-
zováno jaterní cirhózou, diabetem a tzv. bronzovým ikterem. 
Diabetes mellitus se objevuje u 30–50 % nemocných a u dalších 

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

(zdroj informací: archiv redakce)
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20 % se projeví porušená glukózová tolerance. U těchto pacientů 
je třeba při léčbě též zohlednit labilitu a tendenci k hypoglyke-
miím díky snížené produkci glukagonu (destrukce A buněk).

Fibrokalkulózní pankreatopatie
Fibrokalkulózní pankreatopatie je vzácným onemocněním 

tropických oblastí a u nás se nevyskytuje. Objevuje se v mla-
dém věku (do 30 let), základním charakteristickým znakem 
jsou fibróza pankreatu a kalcifikace v jeho duktálním systému. 
Onemocnění se manifestuje často mnoho let před tím, než je 
definitivně diagnostikováno (fibróza a kalcifikace) opakovaný-
mi atakami abdominálních bolestí. Pacienti neprospívají, jsou 
podvyživení a často je u nich nalézána hyperglykemie. Podstata 
onemocnění zůstává nejasná. 
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petrifikovat současné poznatky. Moderní doba, její rychlost, pokrok v oboru 
i nové cesty komunikace a publikování, však šije na autory i vydavatele bič. 
Poznatky stárnou velmi rychle a jen nemálo knih si uchová svou hodnotu po 
řadu let, jak jsme tomu byli zvyklí v minulosti.

Tomuto trendu se dá čelit řadou způsobů – můžeme přestat psát, obrátit 
se s publikováním na nová média (např. internet) nebo zkusit psát jinak 
než dříve. Editor publikace Diabetologie 2011, prof. MUDr. Milan Kvapil, 
CSc., MBA, si je těchto rizik zjevně vědom a nový ročník známé knižní řady 
Diabetologie připravil ve zcela novém stylu – čtenář dostává do ruky knihu, 
která k němu hovoří různými způsoby – přináší aktuální shrnutí dosavadních 
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i s odborným portálem DM2T.cz, kde působí jako člen redakční rady a na 
němž se také autorsky podílí. Kniha je živá natolik, že máte pocit, že se vám 
v rukou probudí.

Co v Diabetologii 2011 naleznete? Současný pohled na metabolický syn-
drom od prof. Jaroslava Rybky, diskusi o vztahu diabetu, antidiabetik a nádorů 
z pera prof. Martina Haluzíka, problematiku postprandiální hyperglykemie 
pohledem MUDr. Vladimíra Uličianského, nové trendy v prevenci diabetu 

1. typu od prof. Jana Vavřince a dvacet dalších 
aktuálních textů zahrnujících kardiologickou 
problematiku v diabetologii, otázky životosprá-
vy, funkce tukové tkáně v organismu, zajíma-
vosti a aktuality z farmakoterapie i klinických 
studií a další.

Třicet dva autorů z České i Slovenské re-
publiky nabídlo k diskusi řadu témat, o nichž 
stojí za to psát a polemizovat. Čas nečeká, 
nečekejte ani vy – kupte si knihu a  diskutujte 
spolu s autory Diabetologie 2011.

(kviz)
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Praha, 2011
ISBN 978-80-7378-461-2 (1. vydání)
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Doporučená cena 399 Kč
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Souhrn:
Pacientka s diabetes mellitus na podkladě chronické kalcifikující pankreatitidy 

byla opakovaně přijímána do nemocnice pro kolísavé glykemie ať již hypoglykemie 
či hyperglykemie. I přes různé inzulínové režimy se stále projevovala velká labilita 
diabetes mellitus s četnými hypoglykemiemi a hyperglykemiemi. Její stav si v průběhu 
posledních 8 let vyžádal 18 hospitalizací z toho 6x pro těžkou hypoglykemii s poruchou 
vědomí a 12x pro hyperglykemii, z toho 7x s ketoacidózou.

Summary:
Instable diabetes mellitus caused by chronic pancreatitis

A female patient with diabetes mellitus caused by a chronic calcifying pancreatitis 
was repeatedly admitted to the hospital because of the fluctuation of glycemia (both 
hypoglycemia and hyperglycemia). Significant instability of diabetes mellitus (both 
hypoglycemia and hyperglycemia) was present despite various insulin regimens. Her 
condition required 18 hospitalizations during last 8 years, 6 of which were caused by 
a severe hypoglycemia with coma and 12 were caused by hyperglycemia, 7 of which 
were accompanied by ketoacidosis.

Brož, J. Labilní diabetes mellitus na podkladě chronické pankreatitidy. Kazuistiky v diabetologii 9, č. 3: 8–9, 2011.

Klíčová slova: 
  labilní diabetes mellitus 
  chronická pankreatitida
  hyperglykemie
  hypoglykemie
  inzulínový režim
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  brittle diabetes mellitus
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  hyperglycemia
  hypoglycemia
  insulin regimen

Jan Brož
Diabetologické centrum, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 Labilní diabetes mellitus na podkladě 
chronické pankreatitidy

Kazuistika
81letá pacientka byla poprvé na naši kliniku přijata v roce 

2003. Důvodem přijetí byl labilní diabetes mellitus s četnými 
hypo- i hyperglykemiemi, které se nedařilo odstranit ani při 
pečlivé monitoraci a denních telefonických kontrolách terénním 
diabetologem.

Osobní anamnéza
Pacientka prodělala infarkt myokardu v 1994, v roce 1975 

akutní pankreatitidu s několika následnými recidivami. Diabetes 
mellitus byl diagnostikován v roce 1990, původně veden jako 
diabetes mellitus 1. typu, posléze překlasifikován na sekundární 
diabetes mellitus, dosud bez specifických komplikací diabetu. 
Pacientka byla v průběhu posledních 3 let 4x hospitalizována 
v různých nemocničních zařízeních, vždy pro hypoglykemii. 
Pacientka byla v době přijetí léčena intenzifikovaným inzulíno-
vým režimem Humalog 4-3-3 U, Humulin N 4 IU.

Rodinná anamnéza
Otec zemřel v 91 letech na cévní mozkovou příhodu, mat-

ka zemřela v 75 letech, příčinu smrti pacientka nezná. Matka 

pacientky během svého života prodělala několikrát akutní 
pankreatitidu. Sestra pacientky se od 17 let léčila s diabetes 
mellitus 1. typu.

Výsledky vyšetření
C-peptid 435 pmol/l, HbA1c 7,3 %, ssTSH 1,8 mIU/l, ostatní 

provedená biochemická vyšetření a hodnoty krevního obrazu 
v mezích normy. Hmotnost pacientky bylo 46 kg při výšce 
151 cm, ostatní fyzikální nález byl v mezích normy.

Diagnostická a terapeutická rozvaha
Během hospitalizace jsme se snažili potvrdit sekundární 

pankreatitidu jako příčinu diabetu, dále k vyšetření adrenál-
ní rezervy, jako možné příčiny lability diabetu. Dále jsem se 
rozhodli zařadit do terapie inzulín glargin, od kterého jsme 
očekávali zlepšení stability diabetu.

Výsledky
Provedené USG vyšetření potvrdilo atrofický pankreas, 

hodnoty amyláz a lipáz byly v mezích normy. Vyšetření proti-
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látek proti ostrůvkovým antigenům bylo negativní, jako příčinu 
diabetu jsme tedy potvrdili sekundární pankreatitidu. Adrenální 
rezerva, ověřena vyšetřením 24hodinového množství kortizolu 
v moči a vyšetřením půlnočního a ranního sérového kortizolu, 
byla též dostatečná. 

Změna nočního inzulínu
Inzulín glargin se po zařazení do terapie jako noční inzu-

lín (22.00 hod) paradoxně v tomto případě ukázal jako méně 
vhodný inzulín, kdy při změně dávkování o jednu jednotku 
se objevovaly ranní hyperglykemie či naopak hypoglykemie, 
lepšího výsledku nebylo dosaženo ani přesunutím podání glar-
ginu na jiné denní období, do léčebného režimu byl tedy zpět 
zařazen Humulin N. 

Shrnutí 1. hospitalizace
Jako nejpravděpodobnější příčinu diabetu jsme potvrdili 

sekundární pankreatitidu, za labilitu diabetu je zodpovědná 
nízká sekrece glukagonu, při výrazné destrukci A buněk při zá-
kladním onemocnění. Během hospitalizace proběhla opakovaná 
edukace nemocné i členů rodiny o diabetickém režimu, k dietě, 
aplikaci inzulínu a prevenci hypo- a hyperglykemických stavů. 
Dle vyjádření terénního diabetologa se stav za zvýšené péče 
rodiny zlepšil a došlo k výraznému poklesu hypoglykemických 
událostí.

Další hospitalizace
Od roku 2008 dosud byla pacientka na naší klinice hos-

pitalizována ještě 17x, z toho 5x pro hypoglykemii a 12x pro 
hyperglykemii, kdy byla zároveň 7x přítomna ketoacidóza. Na 
zvýšené frekvenci hospitalizací se podílely i změněné domácí 
poměry pacientky, která nyní sdílela společnou domácnost 
s vnukem a kvalita dohledu nad jejím diabetem se zhoršila. 
Základním důvodem byl další pokles sekrece inzulínu (C-pep-
tid < 33 pmol/l), který si vyžádal přesnější dávkování inzulínu 
a přesné dodržování inzulínového režimu. Během těchto hos-
pitalizací jsme se snažili o různé změny inzulínových režimů 
a dávkování inzulínu a i při hospitalizaci a pravidelné kontrole 

glykemií bylo velmi obtížné udržet glykemie v mezích, které by 
pacientku neohrožovaly.

Diskuse
Příběh této pacientky považujeme v naší zkušenosti za ex-

trémní příklad labilního diabetu při sekundární pankreatitidě 
a zcela vyhaslé inzulínové sekreci. Stabilitu diabetu bylo obtížné 
udržet i při pobytu pacientky v sociálním zařízení a ani během 
hospitalizace u nás se nám nepodařilo nalézt inzulínový režim, 
který by potíže zcela eliminoval.
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Inkontinence stolice mylně pokládaná 
za diabetický průjem

Souhrn:
Pacientka s diabetes mellitus v anamnéze byla po mozkové příhodě hospitalizována 

a vyšetřována pro několik roků trvající průjem. Vyšetřeními se jasnou příčinu objevit 
nepodařilo. Zprvu bylo podezření, že průjem způsobuje terapie biguanidy. Přes jejich 
vysazení však obtíže trvaly dál. Při další hospitalizaci se podrobným rozborem anamné-
zy zjistilo, že nemocnou udávané časté stolice nejsou průjmem ale inkontinencí stolice.

Summary:
Fecal incontinence incorrectly considered as diabetic diarrhea 

A female patient with a history of diabetes mellitus was hospitalized for stroke 
and examined for several years lasting diarrhea. The examinations did not reveal any 
evident cause. Firstly, the treatment with biguanids was a suspected cause of diarrhea. 
Despite the discontinuation of biguanids the problem persisted. During the second 
hospitalization the patient’s history was carefully analyzed and it was found out that 
the frequent defecations reported by the patient as a diarrhea were symptoms of a 
fecal incontinence.

Kojecký, V. Inkontinence stolice mylně pokládaná za diabetický průjem. Kazuistiky v diabetologii 9, č. 3: 
10–12, 2011.
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Úvod
Inkontinence stolice je narůstajícím problémem stárnoucí 

populace. Přes řadu negativních, především psychosociálních 
dopadů na nemocné, stojí na okraji medicínské pozornosti. 
Důvodů je více: nemocní se stydí s těmito potížemi svěřovat, 
mezi lékaři panuje nihilismus o možnostech léčby, další pří-
činou může být terminologické nedorozumění mezi lékařem 
a nemocným. Tento pak s potížemi obchází řadu odborností 
od praktického lékaře, přes gastroenterologa, gerontologa 
či chirurga, než je stanovena správná diagnóza.

Kazuistika
74letá pacientka s šest let trvajícím diabetes mellitus 2. typu, 

kompenzovaným inzulínem a perorálními antidabetiky, s hy-
pertenzí, obezitou, po ischemické mozkové příhodě (před 
čtyřmi lety) s reziduální frustní hemiparézou, byla praktickým 
lékařem odeslána k hospitalizaci pro „diabetický průjem“. Asi 
tři roky měla časté stolice. Před dvěma lety jí byla provedena 
kolonoskopie, (bez patologického nálezu) a bakteriologické 
vyšetření stolice (bez průkazu patogenu).

Nemocná při přijetí udala, že má až šestkrát denně průjem 
bez bolestí břicha a příměsí ve stolici. Četnost stolic kolísala, 
střídala se období průjmu a jedné až dvou stolic denně. Vznik 
průjmu dávala pacientka do souvislosti se změnou „léků na 
tlak“. Verapamil byl zaměněn za amlodipin. Kromě toho ne-
mocná pravidelně užívala tuto medikaci: ramipril, metformin, 
hydrochlorothiazid, amlodipin a kyselinu acetylsalicylovou.

Objektivní nález byl prakticky normální, až na obezitu – BMI 
34 kg/m2 a mírnou hepatomegalii. Laboratorní screening též 
neukázal odchylky od normálních hodnot, kromě hyperglyke-
mie – 12,2 mmol/l. Diabetes mellitus byl kompenzován špatně – 
HbA1c 8,2 % (dle IFCC). Z komplikací diabetu byla přítomna již 
dříve diagnostikovaná distální senzomotorická polyneuropatie.

Vyšetření jsme zaměřili na objasnění chronického průjmu 
u diabetika, protože diagnóza „diabetického průjmu“ vzniká až 
po vyloučení jiných příčin.

Bakteriální původ chronického průjmu byl nepravděpo-
dobný a ani kultivace stolice patologickou flóru nepotvrdila. 
K vyloučení zánětu a tumoru tlustého střeva (pseudoprůjem) 
jsme zopakovali kolonoskopii. Makroskopický nález v celém 
průběhu střeva byl plně fyziologický. Normální byly i bioptické 
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vzorky a nesvědčily ani pro mikroskopické kolitidy. Přes absenci 
známek malabsorpce byly vyšetřeny autoprotilátky celiakie 
(negativní). Sonografický nález na pankreatu byl normální, 
neukazoval na chronickou pankreatitidu, tumor pankreatu 
a pankreatickou maldigesci. Pacientka byla euthyreózní. Příčinu 
průjmů jsme nenašli, zvažovali jsme souvislost s terapií bigua-
nidy. Vysadili jsme metformin, byla upravena dávka inzulínu 
a nemocná byla propuštěna do ambulantní péče. Doma však 
průjmy přetrvávaly. Praktický lékař proto pacientku za dva 
měsíce odeslal zpět, ke „kontrolnímu vyšetření a léčbě“.

Nyní jsme již museli připustit, že by o diabetický průjem jít 
mohlo. Typické je pro něj střídání zácpy a průjmu. Stolice bývají 
objemnější, vodnaté, také v noci a průjem typicky postihuje 
mnohaleté diabetiky s komplikacemi. To však nebyl případ naší 
nemocné. Znovu jsme se proto snažili vyjasnit okolnosti vzniku 
průjmů. Při podrobných dotazech se ukázalo, že termínem 
průjem, pacientka rozumí řídké stolice a odchody stolice, které 
jí někdy špinily spodní prádlo. Vyšetřující lékaři toto označení 
přejali a považovali za průjem. Ve skutečnosti šlo o častý odchod 
malého množství stolice, který nebyla nemocná schopna ovlád-
nout. Bez urgencí a pocitu nucení. Stav tedy nebyl průjmem, ale 
odpovídal inkontinenci. Per rectum byl sfinkter hypotonický, 
ampula prázdná bez skybal. Správná klasifikace nemocnou 
uchránila od dalšího opakovaného vyšetřování. Terapii bohužel 
zásadně nezměnila. Možnosti léčby inkontinence jsou v tomto 
věku velmi omezené. K omezení častějších odchodů stolice byl 
dále používán loperamid v dostatečném dávkování.

Diskuse
Pod označením průjem si lidé často nepředstavují totéž co 

lékař. Obvykle jím označují řídkou stolici, bez ohledu na její 
četnost. Samotná definice, které bychom se měli držet, vychází 
z fyziologie. Průjmem se označují stavy s více než třemi stolicemi 
denně. Pro vědecké účely je průjem objektivně definován jako 
odchod více než 200 až 250 gramů stolice za den. Od průjmu 
jako takového, bychom měli odlišit stavy podobné. Tenesmy, což 
je nutkání na stolici s odchodem jen malého množství stolice. 
Bývají známkou organického onemocnění rekta (zánět, tumor). 
Tzv. nepravý průjem je důsledkem akumulace ztuhlé stolice 
(fekalomů) v rektu, které tekutý obsah obtéká. Inkontinencí se 
rozumí samovolný odchod stolice, většinou řídké.

Asi třetina až polovina případů tzv. „diabetického průjmu“ 
má zjistitelnou příčinu. Bakteriální přerůstání, které je důsled-
kem dysmotility střeva (hypomotilita, vymizení migrujících mo-
torických komplexů s retrográdní kolonizací z tlustého střeva) 

nebo poruchu zevně sekretorické funkce pankreatu. Diabetes 
mellitus 1. typu často provází (ve 4 až 10 %) celiakie. U diabe-
tiků 2. typu jsou pak nejčastější příčinou průjmu biguanidy 
a dříve nadměrná konzumace umělých sladidel se sorbitolem. 
Ve zbývající polovině případů lze uvažovat o „pravém“ diabe-
tickém průjmu. Jeho patofyziologie není dostatečně objasněna. 
Předpokládá se alterace motility, resorpce a sekrece střevní při 
dysfunkci střevního nervového systému.

Inkontinence sice postihuje jen několik procent (2 až 8 %) 
diabetiků, ale i tak jí diabetici trpí více než nediabetici (kolem 
1 %). Inkontinencí častěji trpí ženy a její výskyt stoupá s věkem.

Patofyziologicky může mít inkontinence stolice více příčin 
– dysfunkci vnitřního análního sfinkteru, dysfunkci zevního 
sfinkteru a puborektálního svalu, poruchu vnímání distenze 
rekta. Vlastní patofyziologie není dostatečně pochopena. Patrně 
nejdůležitější roli hraje nestabilita vnitřního análního sfinkteru. 
U diabetu se dále předpokládá podíl snížené senzorické aferenta-
ce z rekta při neuropatii, který vede k neadekvátní relaxaci vnitř-
ního análního sfinkteru a porucha rektopudendálního reflexu. 
Naše nemocná měla krom diabetu více disponujících okolností, 
vyšší věk a prodělanou mozkovou příhodu. Je pravděpodobné, 
že k inkontinenci došlo sumací vlivu všech těchto faktorů.

Při diagnóze je důležité myslet na možnost inkontinence. 
Neexistuje metoda, která by diagnózu udělala za nás. Fyzikálním 
vyšetřením vyloučíme onemocnění perianální oblasti, které 
svou sekrecí mohou inkontinenci imitovat (píštěle, ulcerace, 
hemoroidy, prolaps rekta). Digitální vyšetření rekta nám podá 
informace o tonu análních sfinkterů, vyloučí fekalom (imobilní 
osoby) nebo tumor rekta. Další specializovaná vyšetření jako 
anorektální manometrie, endosonografie či defekografie nejsou 
rutinně dostupné a pro diagnózu nemají zásadní význam. Jsou 
však klíčová pro podrobnější specifikaci příčiny inkontinence 
(funkce sfinkterů, prolaps intususcepce rekta, vnímání distenze 
rekta) při rozhodnutí o optimální léčbě.

Tab. č. 1: Příčiny a mechanismy inkontinence (dle Soff er et 
Hull 2000)
Mechanismus Příčina

dysfunkce vnitřního análního svěrače

trauma
neuropatie (diabetes)
operace konečníku
míšní léze

dysfunkce zevního análního svěrače a pubo-
rektálního svalu

trauma
idiopatické

senzorická porucha rekta
onemocnění CNS
neuropatie
mentální poruchy

změněná roztažnost rekta záněty, ozařování
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Terapeutické možnosti jsou omezené. U inkontinence vznik-
lé na podkladě fekalomu je třeba dbát na pravidelnou defekaci. 
Zlepšení kontinence (zvýšením tonu vnitřního análního sfink-
teru) přinese loperamid. Vláknina ve stravě zvýší objem stolice, 
konzistenci a její odchod je pak nemocnými lépe kontrolován. 
U osob schopných dostatečné spolupráce je účinný biofeed-
back – nácvik kontroly tonu análního sfinkteru za vizuálního 
sledování tlaku v rektu. Chirurgické postupy (plastiky sfinkteru, 
neosfinkter) jsou efektivní u osob s posttraumatickým (popo-
rodním) poškozením sfinkteru.

Závěr
Nekritické přejímání termínů od pacientů může být zavádějí-

cí. Ukázalo se to v našem případě, kdy byla pacientka opakovaně 
vyšetřována pro průjem, jak nazývala své potíže. Ve skutečnosti 
se jednalo o inkontinenci, která zůstávala nepoznána.
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fotografií. Jedná se o portréty lékařů, vědců, herců, 
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kolegy, jiné známe pouze podle jmen v odbor-
ných publikacích či z médií. Fotografie v knize 

je ukazují v prostředí pro ně více či méně obvyklém, ať už pracovním, nebo 
soukromém. Vždy je doplněna krátká poznámka, „střípek“, který dokumen-
tuje vznik jednotlivých portrétů. Některé z fotografií jsou o to cennější, že 

zachycují vzpomínku na ty, jejichž životní příběh se již uzavřel. V závěru jsou 
uvedeny krátké medailony všech představených osobností. Čtenář však mezi 
nimi pravděpodobně nenajde mnoho jmen, se kterými by se dosud nesetkal.

Na závěr připojujeme přání, kterým svou předmluvu ukončil prof. Tomáš 
Zima, děkan 1. LF UK – aby tato kniha své čtenáře potěšila.
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Doporučená cena 450 Kč

Publikaci je možné objednat na webové adrese 
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Starší diabetik 1. typu s prolongovanými 
nočními hypoglykemiemi: využití 
kontinuální monitorace glykemie 
k diagnostice problému a úpravě terapie

Souhrn:
Kontinuální monitorace glykemie pomocí glukózových senzorů představuje 

nový diagnostický nástroj uplatňující se při sledování pacientů s diabetes mellitus. 
Umožňuje získat od vyšetřované osoby několikadenní nepřetržitý glykemický profil 
a v porovnání se standardním selfmonitoringem glukometrem dokáže věrně zobrazit 
všechny glykemické exkurze. V předkládané kazuistice prezentujeme možnost využití 
retrospektivního systému pro kontinuální monitoraci glykemie v diagnostice a léčbě 
pacienta s diabetes mellitus 1. typu s výrazně rozkolísaným glykemickým profilem.

Summary:
An elderly patient with type 1 diabetes mellitus with prolonged nocturnal hypogly-
cemia – the use of continuous glucose monitoring both in diagnostic procedure and 
in modification of therapy 

Continuous glucose monitoring with glucose sensors represents a new diagnostic 
tool in the management of patients with diabetes mellitus. In contrast to standard 
point-of-care self-monitoring it enables to obtain a continuous several-day glycemic 
profile and to capture all glycemic trends and excursions. In the presented case study 
we describe the use of a restrospective continuous glucose monitoring system in the 
diagnosis and treatment adjustment of a patient with type 1 diabetes mellitus and 
significant glycemic fluctuations. 

Mráz, M., Křížová, J., Haluzík, M. Starší diabetik 1. typu s prolongovanými nočními hypoglykemiemi: 
využití kontinuální monitorace glykemie k diagnostice problému a úpravě terapie. Kazuistiky v diabetologii 
9, č.3:  13–17, 2011.
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Miloš Mráz, Jarmila Křížová, Martin Haluzík
3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Úvod
Intenzifikovaná inzulínová terapie (IIT) s vícečetnými 

podkožními aplikacemi inzulínu denně nebo prostřednictvím 
kontinuální infuze inzulínovou pumpou (CSII) představuje 
základní způsob léčby diabetes mellitus 1. typu. K zabezpečení 
co nejvyšší účinnosti a zároveň bezpečnosti IIT je potřebný in-
tenzivní selfmonitoring glykemií, umožňující přizpůsobit dávku 
inzulínu aktuálním potřebám organismu a zároveň redukovat 
riziko vzniku nebezpečných hypoglykemií. Jelikož toto riziko 
roste úměrně tomu, jak se glykemie blíží k fyziologickému roz-
mezí, je hypoglykemie považována za jednu z hlavních překážek 
dosažení optimální kompenzace diabetu. Zároveň též představu-

je významný faktor zhoršující prognózu pacientů a potencující 
možnost vzniku fatálních komplikací včetně náhlé smrti.

Klasický selfmonitoring glykemie, zahrnující její intermi-
tentní stanovení pomocí glukometru několikrát denně, nedo-
káže vždy postihnout všechny relevantní glykemické výkyvy. 
Obzvláště to platí u pacientů s nestabilním diabetem s častými 
hypoglykemiemi a u syndromu poruchy vnímání hypoglykemie, 
kde jejím prvním příznakem bývá často až vznik bezvědomí 
se všemi doprovodnými riziky. U těchto pacientů mohou 
parametry dlouhodobé kompenzace diabetu jako glykovaný 
hemoglobin (HbA1c) v důsledku „zprůměrňování se“ hypogly-
kemií a následných hyperglykemií vykazovat často víceméně 
uspokojivé hodnoty.
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Zásadní posun dopředu při vizualizaci denních glykemic-
kých fluktuací přineslo až zavedení systémů ke kontinuální 
monitoraci glykemie (CGM – continuous glucose monitoring); 
ať už retrospektivních nebo umožňujících sledovat glykemické 
hodnoty v (téměř) reálném čase.

V následující kazuistice předkládáme příklad využití retro-
spektivního systému CGM k identifikaci příčin výrazně roz-
kolísaného glykemického profilu u pacienta s diabetes mellitus 
1. typu a opakovanými hypoglykemiemi a ke sledování efektu 
úpravy terapie.

Kazuistika

Anamnéza a vyšetření
Jedná se o 67letého pacienta, u kterého byl diabetes melli-

tus diagnostikován ve 27 letech. Vstupně byl v léčbě zkoušen 
chlorpropamid, na který se u pacienta rozvinula alergická 
reakce. Následně byla zahájena inzulínová terapie humánním 
inzulínem. V roce 1997 byl pacient převeden na intenzifikovaný 
inzulínový režim s aplikací krátkodobého inzulínu třikrát denně 
a dlouhodobého inzulínu jednou denně na noc. V roce 2005 byl 
humánní dlouhodobý inzulín zaměněn za inzulínový analog 
glargin. Dlouhodobá kompenzace diabetu byla hodnocena jako 
neuspokojivá (poslední hodnota HbA1c byla 5,9 % dle IFCC). 

Hlavním problémem u pacienta však byly extrémně ne-
vyrovnané glykemické profily s četnými hypoglykemiemi 
v různých denních dobách, které několikrát vedly až ke vzniku 
hypoglykemického kómatu. Při jedné z uvedených epizod v roce 
2009 byla v rámci první pomoci pacientovi pro nemožnost zave-
dení periferní kanyly podána infuze 40% glukózy intraoseálně 
do levé tibie. V místě vpichu se následně rozvinula osteomyeli-
tida s přechodem do chronické píštěle, jejíž zhojení vyžadovalo 
protrahovanou nemocniční hospitalizaci.

Do naší ambulance byl pacient odeslán k posouzení dalších 
léčebných možností a zvážení zahájení terapie inzulínovou 
pumpou.

Z jiných komplikací diabetes mellitus byla u pacienta přítom-
na neproliferativní retinopatie, mikroalbuminurie a diabetická 
neuropatie s poruchou čití. Od roku 2004 se léčil s arteriální 
hypertenzí a dlouhodobě byl sledován pro pustulózní plantární 
formu psoriázy a pro chronickou žilní insuficienci. V roce 2006 
mu byl pro atrioventrikulární blok III. stupně implantován 
kardiostimulátor. Jiná závažná onemocnění pacient neuváděl.

Aktuální diabetická medikace zahrnovala krátkodobě pů-
sobící humánní inzulín v dávce 8-8-10 IU s. c. a dlouhodobý 
glargin 12 U s. c. na noc. Dále pacient užíval perindopril 5 mg 
tbl 1-0-1, rilmenidin 1 mg tbl 1-0-1, losartan 50 mg tbl 0-0-1 
a amlodipin 10 mg tbl 1-0-1.

Subjektivně byl pacient při prvním vyšetření na III. inter-
ní klinice bez závažnějších obtíží. Hmotnost mu v poslední 
době mírně kolísala se sklonem spíše k přibývání, aktuálně 
v pásmu nadváhy (výška 183 cm, hmotnost 91 kg, body mass 
index – BMI 27,2 kg/m2). Vstupní hodnota krevního tlaku byla 

130/60 mmHg při 70 pravidelných pulsech za minutu. Na obou 
dolních končetinách byly přítomné známky chronické žilní 
insuficience společně s bilaterální onychomykózou prvních tří 
prstů a psoriatickými ložisky plantárně. Na levém bérci laterálně 
byla dále přítomna uzavřená píštěl. Jinak byl fyzikální nález bez 
dalších pozoruhodností.

Laboratorně byla zjištěna mírná renální insuficience (kreati-
nin 124 μmol/l, urea 9,4 mmol/l), glykemie nalačno dosahovala 
16,1 mmol/l a glykovaný hemoglobin byl s 5,8 % dle IFCC 
v pásmu mírně neuspokojivé kompenzace.

Obr. č. 1: Kontinuální 
monitorace glykemie

Obr. č. 2: Kontinuálním 
monitorace glykemie po 
3 týdnech

STARŠÍ DIABETIK 1. TYPU S PROLONGOVANÝMI NOČNÍMI HYPOGLYKEMIEMI: VYUŽITÍ KONTINUÁLNÍ... 
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Kontinuální monitorace glykemie
Vzhledem ke značně rozkolísaným glykemickým profilům 

a opakovaným hypoglykemiím nekorespondujícím s relativně 
uspokojivou hodnotou HbA1c bylo k ozřejmění reálného prů-
běhu glykemických exkurzí indikováno provedení kontinuální 
monitorace glykemie. Pacient podstoupil sedmidenní měření 
pomocí retrospektivního systému CGMS iPro I (MiniMed 
Medtronic), při kterém se do podkoží zavede jednorázový 
senzor měřící koncentraci glukózy v intersticiální tekutině 
elektrochemickou metodou. Naměřené údaje se zaznamenávají 
do připojeného paměťového a řídícího modulu. Celý systém 
o velikosti kolem 5–6 cm pacienta v běžných denních činnos-
tech prakticky neomezuje a nevyžaduje od něj žádnou obsluhu 
(na rozdíl od prvních typů kontinuálních monitorů, kde byla 
nutná opakovaná a celkem složitá kalibrace systému pacientem). 
Jedinou aktivitou, kterou současná verze od pacienta vyžaduje, 
je pravidelné měření glykemie minimálně třikrát denně (nej-
lépe nalačno). Naměřené hodnoty se po skončení monitorace 
a bezdrátovém stažení údajů do počítače použijí ke zpětné 
kalibraci systému.

Kontinuální monitorace proběhla u pacienta bez komplikací 
a výsledná křivka je zobrazena na obrázku č. 1. Získaný několika-
denní glykemický profil prokázal, že pacient trpěl opakovanými 
protrahovanými nočními hypoglykemiemi kolem 3 mmol/l 
trvajícími 3–4 hodiny, které probíhaly zcela asymptomaticky. 
Po nich obvykle následovaly ranní a dopolední kompenzační 
hyperglykemické vzestupy (tzv. Somogyiho fenomén posthy-
poglykemické hyperglykemie). Přes den se symptomatická 
hypoglykemie vyskytla jen jednou, a to při fyzické aktivitě. Na 
základě získaného profilu byla terapie upravena následovně: 
krátkodobě působící humánní inzulín byl zaměněn za rychlý 
inzulínový analog v redukované dávce 7-6-5 jednotek s. c. se 
snížením hlavně večerní komponenty a dávka glarginu byla zvý-
šená na 22 jednotek na noc. Touto změnou došlo k výraznému 
zlepšení glykemických profilů, což bylo potvrzeno i při kontrolní 
kontinuální monitoraci provedené za 3 týdny (obr. č. 2). Noční 
hypoglykemie prakticky vymizely, výrazně se zmenšily i násled-
né denní hyperglykemické exkurze. Vzhledem k občasnému 
výskytu hraničně nižších glykemií nad ránem bylo v další fázi 
celkové množství glarginu mírně redukováno a rozděleno do 
dvou dávek – 10 jednotek ráno před snídaní a 9 jednotek na 
noc, přičemž na uvedené medikaci je pacient dlouhodobě bez 
obtíží. Od zvažovaného nasazení inzulínové pumpy bylo proto 
prozatím upuštěno.

Diskuse
Kontinuální monitorace glykemie představuje nový nástroj 

v diabetologickém armamentáriu, poskytující další úhel pohledu 
na diabetickou kompenzaci. Kontinuální záznam dokáže odhalit 
dosud skryté glykemické excesy a poskytuje možnost posoudit 
i jiné parametry glykemické kompenzace než je glykovaný 
hemoglobin, jako např. glykemickou variabilitu (tj. rychlost 
a rozsah akutních glykemických fluktuací). Randomizované 
studie prokázaly pozitivní efekt kontinuální monitorace na 

zkrácení trvání hyper- a hypoglykemií i na zlepšení dlouho-
dobé kompenzace. Kontinuální monitoring glykemie má svůj 
význam především u pacientů na intenzifikované inzulínové 
terapii, obzvláště v případech, kde hrozí časté hypoglykemie 
(např. u sportovců diabetiků) nebo kde je přítomen syndrom 
poruchy vnímání hypoglykemie. Umožňuje také odpovídajícím 
způsobem modifikovat terapii a kontrolovat efekt terapeutických 
změn.

Existují dva základní typy kontinuálních monitorovacích 
systémů – retrospektivní a tzv. „on-line“. Online přístroje 
zobrazují naměřené hodnoty v reálném čase, což umožňuje 
pacientům rychle přizpůsobovat léčbu aktuálním podmínkám. 
Za pomoci různých prediktivních alarmů, které jsou standardní 
součástí většiny kontinuálních systémů, navíc pacient může 
aktivně předcházet hrozícímu nebezpečí, ať už v podobě náhlé 
hypoglykemie nebo naopak výrazné hyperglykemie.

Aby však pacient dokázal plně využít výhody „real-time“ 
systémů, musí být schopen a ochoten zvládat jejich o něco ná-
ročnější obsluhu v porovnání s běžnými glukometry. Musí taktéž 
pokračovat ve standardním selfmonitoringu, jelikož kontinuální 
glukózové systémy většinou vyžadují několik kalibrací denně. 
Vzhledem k jejich ne zcela dostatečné přesnosti je navíc nutno 
všechny hodnoty vedoucí ke změnám terapie ještě potvrdit 
pomocí standardního glukometru. Pacient by taktéž měl být 
dostatečně obeznámen s vlivem diety a pohybových režimů na 
glykemii a rámcově rovněž se základy farmakokinetiky jednot-
livých typů inzulínů.

V případě, že pacient uvedené požadavky nenaplňuje, nebo 
když jde ošetřujícímu diabetologovi hlavně o identifikaci převlá-
dajících glykemických vzorců, je možno místo měření v reálném 
čase využít retrospektivní kontinuální systémy. Použití součas-
ných verzí těchto systémů je výrazně jednodušší i pohodlnější, 
než tomu bylo u jejich předchůdců.

Zminiaturizovaný přístroj pacienta prakticky v ničem neo-
mezuje a umožňuje mu vykonávat všechny běžné denní aktivity. 
Navíc nevyžaduje žádnou obsluhu; jedinou povinností pacientů 
zůstává měření kalibračních glykemií glukometrem několikrát 
denně, přičemž vše ostatní se odehraje po skončení měření 
a stažení naměřených hodnot v počítači. Délka monitoringu 
je omezena životností senzoru, i když pořád přetrvává diskuse 
o tom, jak dlouho by optimálně kontinuální měření mělo trvat, 
aby byl glykemický profil postihnut co nejdůkladněji. V součas-
nosti doporučovaných 7 dní však obvykle poskytuje dostatek 
údajů k odhalení problémových míst a zvolení odpovídající 
intervence.

U pacienta prezentovaného v této kazuistice byla sice dlou-
hodobá kompenzace (posuzovaná podle hladiny HbA1c) téměř 
uspokojivá, ale přesto trpěl opakovanými těžkými hypogly-
kemiemi vedoucími až ke ztrátě vědomí. Kontinuální měření 
potvrdilo pravidelný výskyt prolongovaných hypoglykemií 
hlavně v noci s následnými kompenzačními hyperglykemiemi 
přesahujícími často 15 mmol/l.

Modifikace terapie s přechodem z rychlého humánního 
inzulínu na inzulínový analog s redukcí jeho večerní dávky 
a se zvýšením množství dlouhodobě působícího inzulínu vedla 
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k promptní úpravě glykemických profilů a k téměř úplnému vy-
mizení hypoglykemií. I přes tyto očividně pozitivní změny došlo 
na novém režimu jenom k minimálnímu zlepšení HbA1c z 5,8 % 
na 5,6 %, což jenom potvrzuje význam kontinuálního měření 
u pacientů s relativně uspokojivými dlouhodobými parametry 
kompenzace, ale s výrazně nestabilními glykemickými profily. 
Identifikace problému a kontrola účinnosti terapeutické změny 
pomocí CGM navíc umožnily u pacienta upustit od zamýšlené-
ho přechodu na léčbu inzulínovou pumpou.

Závěr
Kontinuální monitorace glykemie představuje cenný nástroj 

umožňující odhalit skryté problémy i u zdánlivě dostatečně nebo 
hraničně kompenzovaných pacientů. Své uplatnění nachází 
hlavně u diabetiků léčených intenzifikovanými inzulínovými 
režimy a obzvláště u případů opakovaných hypoglykemií nebo 
u syndromu poruchy vnímání hypoglykemie.
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Úskalí terapie bazálním inzulínem – 
praktické limitace úpravy dávky inzulínu 
podle glykemie nalačno

Souhrn:
Při léčbě diabetes mellitus 2. typu bazálním inzulínem se setkáváme s několika 

klinickými situacemi. Efektivitu léčby vyhodnocujeme na základě glykemie nalačno, 
glykovaném hemoglobinu, přítomnosti nežádoucích účinků léčby jako jsou hypogly-
kemie a nárůst hmotnosti. Na základě uvedených faktorů pak vyhodnocujeme, resp. 
měníme strategii léčby. Nejčastější klinické situace jsou rozebrány v následujících 
kazuistikách.

Summary:
Pitfalls of the treatment with basal insulin – practical limitations of the adjustment 
of insulin dose based on fasting glycemia 

In the treatment of type 2 diabetes mellitus with basal insulin we encounter several 
clinical situations. We assess the efficacy of the treatment based on fasting glycemia, 
glycated hemoglobin, and the presence of adverse reactions of the treatment, such as 
hypoglycemia and weight gain. Based on these factors we assess and/or change our 
therapeutical strategy. The most common clinical situations are discussed in following 
case histories.

Janíčková Žďárská, D. Úskalí terapie bazálním inzulínem – praktické limitace úpravy dávky inzulínu podle 
glykemie nalačno. Kazuistiky v diabetologii 9, č.3:  18–20, 2011.
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Úvod
U nemocných s diabetes mellitus (DM) 2. typu nacházíme 

často zvýšenou glykemii nalačno. A to zejména tam, kde je 
vyjádřena inzulínová rezistence na úrovni jaterní buňky. Ranní 
glykemie nalačno je významným prediktorem průběhu celého 
glykemického profilu a informuje velmi dobře o průměrné 
glykemii v nočních hodinách (tj. o kompenzaci během jedné 
třetiny dne). Vzhledem k důležitosti ranní lačné glykemie je 
nutné v prvé řadě zkompenzovat právě tuto hodnotu. Toto 
pravidlo je známo jako „heslo“ – FFF (fix fasting first). Jednou 
z možností, jak kompenzovat glykemii nalačno, je použití ba-
zálního inzulínu.

Zlepšováním metabolické kompenzace diabetu (cestou 
zvyšování dávky inzulínu) se zvyšuje riziko hypoglykemie. 
Hypoglykemie je pak v reálném světě limitujícím faktorem 
dosažení těsné kompenzace. Vzhledem k významně nižšímu 
riziku hypoglykemie při užití dlouhodobě působících analog ve 

srovnání s klasickým NPH inzulínem, jsou právě analoga lékem 
volby. Vztah odvozený z metaanalýzy dat z klinických studií 
prokazuje, že glargin „vytváří prostor“ pro zlepšení kompenzace 
tím, že snižuje riziko hypoglykemie. Klinická konsekvence je ná-
sledující – menší variabilita a vyrovnaný průběh umožní dávko-
vat inzulín glargin podle ranní glykemie nalačno. Titraci dávky 
může provádět pacient sám, pokud je seznámen se základním 
algoritmem. Jako osvědčené doporučení se jeví úprava dávky 
(titrace) o 2 jednotky podle průměru ranní glykemie za tři dny, 
pokud není dosaženo cílové hodnoty (nejčastěji 5,5 mmol/l). 
Pokud se objeví hypoglykemie, dávka inzulínu se poté snižuje. 
Často diskutovanou otázkou je maximální dávka inzulínu, „kde 
je strop inzulínové dávky?“ Ta je jistě individuální a je dána 
následujícími faktory: metabolickou kompenzací vyjádřenou 
hodnotou HbA1c, incidencí hypoglykemií a hmotnostním pří-
růstkem. Tudíž pacient, který dosáhne požadovaného HbA1c, 
bez hypoglykemií a s přijatelným váhovým úbytkem (důsledek 
zlepšení metabolické kompenzace) může mít akceptovatelnou 
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konečnou inzulínovou dávku 20, 40 ale i 80 jednotek denně.
Při léčbě bazálním inzulínem může vzniknout několik 

klinických situací, které si vyžadují rozdílný přístup. Těmto 
situacím jsou věnovány následující kazuistické případy.

1. případ: dosaženo cílového HbA1c, bez 
hypoglykemií a s minimálním hmotnostním 
přírůstkem – ideální výsledek.

63letý nemocný léčen pro DM 2. typu 8 let. Jedná se o dob-
ře spolupracujícího nemocného, doposud nemá vyjádřeny 
komplikace diabetu, z přidružených komorbidit je přítomna 
arteriální hypertenze, dyslipidemie a lehká forma chronické 
bronchitidy. V srpnu 2010 léčen 2 550 mg metforminu, 4 mg gli-
mepiridu a 100 mg sitagliptinu. Hodnoty HbA1c před zahájením 
inzulinoterapie postupně progredovaly – 5,2...5,9...6,2…6,8 % 
(dle IFCC), čemuž odpovídaly i ranní lačné glykemie (FPG) – 
6,0…7,2…9,2…11,5 mmol/l. Glykemie postprandiálně (PPG) 
vzrůstaly symetricky s FPG. Hmotnost nemocného byla před 
zahájením inzulinoterapie 98 kg, BMI 32 kg/m2. Na základě 
uvedeného jsme indikovali léčbu 2 550 mg metforminu, 4 mg 
glimepiridu + 16 U inzulínu glargin. Pacient si monitoroval 5x 
týdně ranní lačnou glykemii, byl edukován o titraci (+ 2 U 1x 
za 3 dny, pokud není dosaženo cíle ráno 5,5 mmol/l bez výskytu 
hypoglykemií). Po půl roce léčby je konečná dávka glarginu 
34 U večer, HbA1c poklesl na 4,9 %, hmotností přírůstek 1,0 kg. 

Tuto situaci lze hodnotit jako ideální. Po patřičné edukaci si 
nemocný titruje dávku inzulínu k cílovým hodnotám lačné gly-
kemie, což se logicky odrazí na poklesu HbA1c. Nejsou přítomny 
nežádoucí účinky spojené s inzulinoterapií, jako přítomnost hy-
poglykemií či nárůst hmotnosti. Analogicky lze průběh vztáhnout 
na případ, kdy nás k obdobnému výsledku dovede např. 80 U 
inzulínu glargin. V takovéto situaci nelze v žádném případě 
hovořit o abnormálně vysoké dávce inzulínu.

2. případ: cílového HbA1c není dosaženo, 
hypoglykemie nepřítomny, pacient stále 
přibírá.

 60letý pacient je léčen pro DM 2. typu 11 let. V roce 2005 
prodělal infarkt myokardu, který byl ošetřen PCI. Současně 
užívá medikaci pro arteriální hypertenzi, dyslipidemii, vředovou 
chorobu gastroduodenální. Je přítomna mikroalbuminurie. 
Diabetes byl léčen maximální tolerovanou dávkou metforminu 
2 000 mg, 90 mg gliklazidu MR. Po pioglitazonu se objevila 

retence tekutin, proto nebyl nadále indikován. Metabolická 
kompenzace před změnou medikace neuspokojivá, hodnoty 
HbA1c 6,9..7,2…6,3..6,9 %, hmotnost 105 kg, BMI 31 kg/m2. 
Zahájili jsme léčbu 18 jednotkami inzulínu glargin, pacient edu-
kován ohledně titrace inzulínu dle self-monitoringu ranní lačné 
glykemie. Po půl roce nemocný přibral 10 kg, HbA1c 6,8...7,5 %, 
dávka glarginu 65 U denně.

I přes navyšování dávky inzulínu nedochází ke zlepšení meta-
bolické kompenzace. Volbu medikace lze označit za nevhodnou, 
neboť výsledek je vesměs negativní. V této klinické situaci je třeba 
rozebrat možné chyby v režimu pacienta, pečlivě zvážit význam 
obav před hypoglykemií a přehodnotit potenciál schopnosti 
nemocného dodržet alespoň základní doporučení životosprávy. 
Pokud se i přes reedukaci situace vyvíjí tímto směrem, je vhodné 
přejít na jiný druh léčby.

3. případ: není dosaženo cílového HbA1c, 
ranní lačná glykemie v normě, hypoglykemie 
nejsou přítomny, hmotnost stabilní.

Jedná se o 48letého pacienta, hypertonika, nekuřáka, který se 
léčí s diabetem od roku 2001. Hodnoty při diagnóze DM: HbA1c 
6,8 %, C-peptid nalačno 1918 pmol/l a po stimulaci 3 547 pmol/l, 
glykemie 17,4 mmol/l, celkový cholesterol 15,2 mmol/l. Zaléčen 
byl komplexně, antidiabetická medikace spočívala v metforminu 
3 000 mg, glimepiridu 4 mg, po pioglitazonu přibral 9 kg, proto 
z medikace vysazen. Vzhledem k neuspokojivé metabolické 
kompenzaci jsme zahájili léčbu bazálním analogem glargin. 
Hmotnost před inzulinoterapií byla 110 kg, BMI 32 kg/m2. Po 
půlroční léčbě poklesl HbA1c z 7,2 % na 6,4 %, dávka glarginu 
byla 56 U na den. Pacient si opakovaně naměřil cílové hodno-
ty ranní lačné glykemie. Po podrobné analýze glykemických 
profilů, rozebrání zvyklostí nemocného jsme ke stávající léčby 
přidali jednu dávku inzulínu glulisin (12 U před snídaní). Po 
třech měsících nemocný přinesl velmi dobré výsledky, HbA1c 
poklesl na 5,3 %.

Mezera mezi uspokojivou glykemií nalačno a neuspokojivým 
glykovaným hemoglobinem může být často vysvětlena vysokou 
glykemií postprandiálně, i přes současnou léčbu inzulínovými 
sekretagogy. Nabízí se přidat ke stávající léčbě dávku krátko-
době působícího inzulínu, ideálně analoga. Načasování odvisí 
od analýzy glykemických profilů a zvyklostí nemocného. Postupná 
intenzifikace inzulínové terapie, zde v režimu zvaném Bazál Plus, 
je doprovázena velmi dobrou compliance se současným zlepšením 
glykovaného hemoglobinu.

Tab. č. 1: Vývoj glykemie

před snídaní 2 hodiny 
po snídani před obědem 2 hodiny 

po obědě před večeří 2 hodiny 
po večeři

před 
spaním HbA1c

PAD + glargin 6,0 12,8 9,1 7,9 7,1 6,5 6,0 6,4 %

PAD + glargin + glulisin ráno 5,9 7,2 6,3 6,2 5,3 6,7 7,0 5,3 %
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Závěr
Při titraci bazálního inzulínu se můžeme setkat s několika 

klinickými situacemi, které si zaslouží individuální vyhodnoce-
ní. Zohledňujeme zejména hodnotu glykovaného hemoglobinu, 
výši ranní lačné glykemie a přítomnost nežádoucích účinků 
léčby, jako jsou hypoglykemie a nárůst tělesné hmotnosti. Pokud 
dosáhneme cílových hodnot kompenzace bez přítomnosti ved-
lejších účinků (nepřítomnost hypoglykemií, pouze minimální 
nárůst hmotnosti), není rozhodující, jaká absolutní dávka inzulí-
nu nás dovedla k cíli. Pokud uvedené parametry nejsou splněny, 
je nutné přehodnotit klinickou situaci a léčebnou strategii.

Literatura
Kvapil, M. et al. Diabetologie 2011. Praha: Triton, 2011.

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská
Diabetologické centrum, Interní klinika, 
FN Motol
V Úvalu 84
150 00 Praha 5

e-mail: Denisa.Janickova.Zdarska@email.cz

Medicínské právo
Jolana Těšinová, Roman Žďárek, Radek Policar

Předkládaná kniha zaplňuje po dlouhou dobu prázdné místo na trhu me-
dicínské literatury. Je vůbec první učebnicí věnující se medicínskému právu 
v České republice. Přestože se jedná o učebnici, není kniha určena pouze 
studentům právnických a medicínských fakult, ale také ji autoři doporučují 
lékařům a ostatním zdravotnickým pracovníkům, managementu zdravotnic-
kých zařízení i představitelům správních orgánů.

Publikace, jež se na trh dostala v březnu tohoto roku, podává přehled 
a výklad právních předpisů, které jsou ve vztahu k medicíně. Zajímavostí pro 
čtenáře může být i doplnění jednotlivých kapitol o stručný historický přehled 
právní úpravy či srovnání se situací v zahraničí.

Kniha se zaměřuje především na oblasti informovaného souhlasu pacienta, 
odmítnutí zdravotní péče, vedení zdravotnické dokumentace, poskytování 
informací ve zdravotnictví, specifické zdravotní výkony (interrupce, steri-
lizace, asistovaná reprodukce...), léčiva a zdravotnické prostředky a právní 
odpovědnost.

Aktuálnost publikace může čtenář vyčíst z důrazu, který klade na princip 
vyjádřený v citaci z nálezu Ústavního soudu ČR: „Právo pacienta nebýt léčen, je 
silnější než povinnost léčit.“ Na mnoha místech se tak autoři věnují problemati-

ce, která staví svobodu pacienta rozhodovat o svém 
zdraví, i kdyby toto rozhodnutí mělo negativní dů-
sledky na jeho stav, nad ochranu pacientova života.

Dnešní doba klade velké nároky na pracovníky 
ve zdravotnictví ve smyslu kontinuálního vzdělá-
vání. V první řadě je jistě důležitá edukace v dané 
specializaci. Tématika medicínského práva se však 
dotýká všech zdravotníků napříč obory a kniha se jistě stane užitečným rádcem, 
čekajícím v poličkám mnoha knihoven.

(kla)
Nakladatelství C. H. Beck
Praha, 2011
ISBN 978-80-7400-050-8.
1. vydání, 448 stran
pevná vazba, černobíle
Doporučená cena 690 Kč

Publikaci je možné objednat na webové adrese www.beck.cz 
s 20% slevou (552 Kč).

Recenze

ÚSKALÍ TERAPIE BAZÁLNÍM INZULÍNEM – PRAKTICKÉ LIMITACE ÚPRAVY DÁVKY INZULÍNU...

20 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 3/2011



V DIABETOLOGII
SESTRA

íslo 2  ro ník 7  2011

IS
SN

 1
80

1-
28

09



2

SESTRA V DIABETOLOGII 3/2011

Nutriční terapie

Výživa ve zdraví i nemoci
IV. díl – Výživa ve stáří

Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha

Vyvážená a pestrá strava je důležitá nejen z důvodu za-
jištění základních životních pochodů, ale může sloužit i 
v prevenci a léčbě mnoha onemocnění. Příkladem je pre-
vence vzniku podvýživy nebo naopak obezity, dyslipide-
mie, hypertenze, diabetes mellitus 2. typu, osteoporózy 
a některých typů nádorových onemocnění. V neposled-
ní řadě se výživa podílí na dobrém psychickém stavu a 
přiměřený nutriční stav je zárukou odolnosti proti infek-
cím, zdárného průběhu případných pooperačních stavů 
a kvality života jedince. Ve stáří jsou poruchy výživy vel-
mi časté. Udává se, že u osob nad 80 let trpí určitým stupněm malnutrice téměř každý člověk a pokročilé formy malnutrice se ve 
stáří vyskytují téměř v 50 %. Na druhou stranu bývá ve stáří častá obezita, která je považována za šestý nejzávažnější rizikový 
faktor z hlediska vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Nezapomínejme také, že i člověk ve zdánlivě dobrém nutričním stavu 
s přiměřenou hmotností může trpět nedostatkem některého z vitaminů nebo minerálních látek. Ve výživě seniorů se nejčastě-
ji můžeme setkat s nedostatečným příjmem bílkovin, ovoce a zeleniny. To má za následek deficit vitaminu C, kyseliny listové a 
vápníku. Ve stáří bývá častý také nedostatek vitaminu D. Důvodem je, že ve stáří klesá schopnost kůže vytvářet vitamin D, což v 
kombinaci s nedostatečným příjmem vápníku a tím, že senioři mají tendenci se méně pohybovat venku, ovlivňuje kvalitu kostí 
ve vyšším věku. Z uvedených důvodů je doporučována suplementace vitaminem D spolu s vápníkem.

Zajištění optimální výživy ve stáří může být však komplikované z mnoha příčin. V první řadě sebou stáří přináší řadu fyziolo-
gických změn, které mohou být příčinou zhoršeného nutričního stavu. 

Fyziologické změny typické 
pro stáří

Ztráta pocitu žízně a zhoršení teku-
tinové bilance

Nedostatečný pitný režim je ve stá-
ří velmi rizikový. I mírná dehydratace 
může vést ke zhoršení psychických funk-
cí a způsobit halucinace nebo se může 
manifestovat jako projevy demence. Ne-
dostatečný příjem tekutin také zvyšuje 
riziko tromboembolických příhod.

Úbytek svalové hmoty a pokles ba-
zálního metabolismu

S postupujícím věkem se snižuje po-
díl aktivní svalové hmoty ve prospěch 
tukové tkáně. To sebou přináší i pokles 
bazálního metabolismu a z toho vyplý-
vající nižší energetickou potřebu. Roz-
díl mezi bazální energetickou potřebou 
u mladých osob a u seniorů činí v prů-
měru 800 kJ/den, v případě energie spo-
třebované na denní aktivity je tento 
rozdíl mnohem významnější a předsta-
vuje 1600–2000 kJ/den. Nepřizpůsobení 
se změněným energetickým potřebám 
organismu vede ke vzniku nadváhy a 
obezity. Vznik obezity bývá podpořen i 
nevhodnou skladbou stravy a nízkou po-
hybovou aktivitou.

Změny psychických funkcí
Setkat se můžeme zejména se sklonem 

k depresím, které mohou být prohloube-
ny i případným úbytkem sociálních kon-
taktů až sociální izolací a nepříznivou 
finanční situací. Také ve stáří častá de-
mence výrazně zhoršuje nutriční stav, 
zejména ve smyslu vzniku malnutrice. 
Pacienti s rozvinutou demencí potřebu-
jí k jídlu motivovat, důležitá je i pomoc 
při jídle. V pokročilejších stadiích nemo-
ci se jako nejvhodnější jeví výživa pomo-
cí sondy.

Změny imunitního systému
Změny imunitního systému jsou spoje-

ny se zvýšenou náchylností k onemocně-
ní a zhoršeným hojením ran. Na druhou 
stranu nepříznivý nutriční stav prohlu-
buje poruchy imunitních funkcí. Osoby 
v malnutrici jsou ve zvýšené míře ohro-
ženi zhoršením plicních funkcí v důsled-
ku snížení svalové síly, což zvyšuje riziko 

vzniku pneumonií.

Zhoršení funkce trávicího traktu
Zhoršená funkce trávicího traktu se 

projevuje sníženou sekrecí slin, zhorše-
nou motilitou žaludku a střev a sníže-
nou produkcí trávicích enzymů. Velmi 
nepříznivě bývá vnímáno především su-
cho v ústech. Příčin jeho vzniku je řada, 
může se jednat o vedlejší efekt léků, dů-
sledek ozáření při terapii nádorových 
onemocnění nebo může být příčinou de-
hydratace. Sucho v ústech nepříznivě 
ovlivňuje schopnost žvýkání, zhoršuje 
chuťové vjemy a polykání. Poruchy poly-
kání se nejčastěji vyskytují u pacientů po 
mozkové příhodě nebo u osob s Parkin-
sonovou chorobou, roztroušenou skle-
rózou nebo Alzheimerovou nemocí. Po-
ruchy polykání významně zvyšují riziko 
aspirace a vzniku aspirační pneumonie.

Pro stáří jsou časté i poruchy chuti a či-
chu. V důsledku nedostatečného vní-

Parkinson James (1755–1824) – britský lékař. Pocházel z  lékařské rodiny, mezi jeho zájmy patřila nejen medi-
cína, ale i přírodní vědy, především geologie a paleontologie. Jeho práce o onemocnění nervového systému byla 
publikována v roce 1817 a téměř na 50 let zapadla. Až Charcot a jeho kolegové tento popis použili a nemoc nazvali 
Parkinsonovou chorobou.

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

(zdroj informací: archiv redakce)
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mání chuti senioři často nadměrně solí 
nebo si vybírají pouze z omezeného po-
čtu pro ně chuťově atraktivních jídel. 
Nadbytečný příjem soli má vztah k hy-
pertenzi a vede i k zadržování tekutin 
v těle. Malá pestrost ve výběru potravin 
přináší riziko nedostatečného příjmu jak 
hlavních živin, tak i řady vitaminů a mi-
nerálních látek.

Příčinou nedostatečného příjmu po-
travy je také ztráta dentice nebo nepad-
noucí protéza. Na ztrátě dentice se po-
dílí i snížená péče o dutinu ústní a nižší 
frekvence návštěv u stomatologa. Tyto 
tendence jsou nejvíce patrné u osob 
s příznaky demence. Z nutričních fakto-
rů působí na kvalitu chrupu nepříznivě 
preference kašovité stravy s vyšším ob-
sahem sacharidů a snížený příjem fluo-
ru v potravě.

Během stárnutí se také zhoršuje schop-
nost vstřebávat a trávit živiny. Ve sníže-
né míře se např. vstřebává vitamin B12, 
protože se zvyšujícím se věkem klesá 
schopnost tvořit vnitřní faktor nutný pro 
vstřebávání vitaminu B12.

Významnou příčinou špatného výži-
vového stavu je nemoc a bolest, velkou 
roli hrají i vedlejší účinky léků. Pro stá-
ří je typická polymorbidita, tedy výskyt 
více onemocnění najednou. Léčba vyža-
duje užívání mnohdy značného množ-
ství léků, které mohou ovlivňovat chuť 
k jídlu a vstřebávání různých živin. Chuť 
k jídlu snižují např. digoxin, antiflogisti-
ka, antibiotika nebo cytostatika. Oproti 
tomu chuť k jídlu zvyšuje užívání antide-
presiv, neuroleptik nebo kortikoidů. Ně-
které léky negativně ovlivňují vnímání 

chuti a způsobují např. kovovou pachuť 
v ústech. Významné mohou být i nega-
tivní vlivy na vstřebávání vitaminů nebo 
minerálních látek. Například tetracyk-
lin omezuje vstřebávání železa a zinku, 
cholestyramin omezuje vstřebávání vi-
taminů rozpustných v tucích. Fenytoin 
snižuje vstřebávání vitaminu D a je i an-
tagonistou kyseliny listové.

Doporučení pro výživu
seniorů

V první řadě je důležité zdůraznit úlo-
hu zdravotnických pracovníků v eduka-
ci seniorů. Staří lidé lépe přijímají nové 
poznatky při osobním kontaktu, než z le-
táků nebo časopisů. Ve výživě seniorů je 
důležité především zdůrazňovat důleži-
tost pravidelného a dostatečného příjmu 
tekutin, ovoce, zeleniny a bílkovin. Z hle-
diska výběru vhodných nápojů se dopo-
ručuje pitná voda, ovocné čaje, slabší 
černý čaj, ovocné džusy ředěné vodou. 
Minerální vody nejsou vhodné pro dlou-
hodobé pití. Důležité také je jednotlivé 
druhy nápojů střídat. Proti zvýšení pří-
jmu zeleniny často hovoří zažívací po-
tíže po její konzumaci nebo neschop-
nost zeleninu dobře rozžvýkat. Řešením 
je připravovat zeleninu dušenou (nejlé-
pe v páře), zařazovat zeleninové polévky 
(nezahuštěné jíškou, ale rozmačkanou 
zeleninou) a zeleninová jídla. Ovoce je 
doporučováno kombinovat s mléčnými 
výrobky, zvýší se sytivost výsledného po-
krmu a samozřejmě dosáhneme zvýšení 
příjmu bílkovin a vápníku. Nejvhodnější-
mi zdroji bílkovin jsou polotučné mléč-
né výrobky, libové maso, ryby a vaječný 

bílek. Z rostlinných zdrojů bílkovin jsou 
nejvhodnější luštěniny, které ale mohou 
být hůře tolerovány pro svůj nadýmavý 
efekt. Z mléčných výrobků by měly být 
upřednostňovány zakysané mléčné vý-
robky. Jejich pravidelné užívání zlepšu-
je složení střevní mikroflóry a tím pomá-
há řešit ve stáří časté potíže se zácpou. 
V kyselém prostředí se navíc lépe vstře-
bává vápník a železo. Při výběru tuků se 
snažme vysvětlit zdravotní význam rost-
linných tuků a důležitost jejich omeze-
ného příjmu.

Obecně však platí, že u starých osob 
není žádoucí měnit od základů jejich do-
savadní stravovací zvyklosti. Stejně tak 
v případě nutnosti redukce hmotnosti 
není třeba se snažit dosáhnout ideální 
tělesné hmotnosti. Naopak, mírná nad-
váha je ve vyšším věku prevencí osteo-
porózy.

Pokud není možné zajistit dostateč-
ný příjem per os, lze s výhodou využít 
některé z forem enterální výživy. Nej-
jednodušší formou je sipping (popíjení) 
k tomu určených přípravků, popř. zave-
dení nazoenterální sondy. V situacích, 
kde se předpokládá dlouhodobá nutnost 
pacienta vyživovat enterálně, je nej-
vhodnější zavedení perkutánní endosko-
pické gastrostomie.

Kontakt:
khlavata@endo.cz

 3

3/2011  SESTRA V DIABETOLOGII

Centrum andragogiky s.r.o. 
pořádá pod záštitou magistrátu Hlavního města Prahy celostátní 

odbornou konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky na téma:

Nutriční péče o nemocné v průběhu jejich léčby
5. října 2011, 12:30–17:30 hodin 

prostory Velkého sálu Magistrátu hl. města Prahy

Mariánské náměstí 2, Praha 1

Informace: www.centrumandragogiky.cz, monikajindrova@centrumandragogiky.cz

Upoutávka

Konference je zařazena do kreditního systému vzdělávání 
dle vyhlášky 4/2010 Sb. pro nelékařské zdravotnické 
pracovníky (4 kredity). Cena: 300,- Kč/účastník.
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Novinky v ediční činnosti Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí
Inzulínové pumpy a kontinuální monitory 
glykémie v kostce
Kateřina Štechová, Zdeněk Šumník

Sport u dětí s diabetem
Jaroslav Škvor, Marta Šnajderová, Milan Svojsík

Povídej mi o inzulínu
Povídej mi o glukometru

Sdružení rodičů a přádel diabetických dětí od svého vzniku v roce 1990 
vyvíjí aktivity s cílem edukovat nejen diabetické děti a jejich rodiče, ale 
i širší veřejnost. Ve svém Edukačním centru pořádá řadu přednášek a kur-
zů, organizuje letní a zimní pobyty v přírodě spojené s intenzivní výukou 
diabetických dětí a také se věnuje tisku edukačních pomůcek, které ná-
sledně distribuuje do rodin malých pacientů.

V rámci své ediční činnosti již sdružení představilo řadu brožur, příru-
ček a materiálů, které pouze za cenu výrobních nákladů obdrží každá ro-
dina nově diagnostikovaného diabetického dítěte. Představujeme zde ma-
teriály, vydané sdružením v roce 2010.

První z předkládaných informačních brožur je Sport u dětí s diabetem. 
Autoři ji rozdělili na část obecnou, kde zdůrazňují důležitost pohybové ak-
tivity a stručně vysvětlují jak fyzická zátěž působí na nemocného s diabe-
tes mellitus. Dále jsou zde praktické rady a konkrétní doporučení týkající 
se dávkování inzulínu, jídla a pitného režimu. V části speciální autoři uvá-
dějí nejběžnější  druhy sportů (běh, plavání, jízda na kole, míčové hry...) 
a jejich vhodnost pro diabetiky a úskalí, která může mít jejich provozová-
ní. Za zmínku stojí i komentáře samotných diabetických dětí, ve kterých 
uvádí své zkušenosti se sportem.

 Další z řady pacientských rádců je bro-
žura s titulem Inzulínové pumpy a konti-
nuální monitory glykémie v kostce. Kromě 
krátké teoretické části předkládá publikace 
srozumitelně zpracované informace praktic-
kého rázu: komu jsou přístroje určeny, jak se 
používají, jakých chyb se může pacient do-
pustit a nabízejí i řešení situací, do kterých 
se může pacient v souvislosti s užíváním in-
zulínové pumpy či monitoru glykémie do-
stat. K dispozici jsou čtenářům přehledné 
grafy, tabulky a obrázky.

 Za zmínku také jistě stojí vydání mezi dětmi dnes tolik popu-
lárních komiksů s názvy Povídej mi o inzulínu a Povídej mi o glukome-
tru. Prostřednictvím dvou kamarádů Aničky a Ondry, kteří mají diabetes 
mellitus, se děti dozví jaký úkol má v jejich těle inzulín, který si aplikují 
a k čemu je dobrý glukometr. Publikace jsou plnobarevné a pro děti svým 
podáním jistě atraktivní.

 Prostřednictvím anotací a recenzí se snažíme lékaře vždy in-
formovat o novinkách na poli odborné literatury v jejich oboru. Věříme, 
že ocení i informace o edukačních publikacích, které by mohli doporučit 
svým pacientům.

(kla)
Vydalo:
Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR 
Praha, 2010

Publikace je možné získat po přihlášení do Sdružení. 
Více informací na www.diadeti.cz
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Alzheimerova demence v praxi
Vanda Franková, Jakub Hort, Iva Holmerová, Roman Jirák, Martin Vyhnálek

Vzhledem k demografickému vývoji se lékaři i další zdravotničtí pra-
covníci setkávají a pravděpodobně budou setkávat stále častěji s osobami 
s kognitivním deficitem a demencí. Předkládaná kniha proto není určena 
pouze psychiatrům, neurologům a geriatrům, jak napovídá její podtitul, 
ale může pomoci také dalším odborníkům, kteří pečují o seniory. 

V předmluvě autoři uvádějí, že by měla být „jednoduchým a praktickým 
,návodem‘: krok za krokem jsou v ní probírány situace od prvního kontaktu 
lékaře s nemocným a jeho pečujícím, pravidla odběru anamnestických 
dat, diagnostický proces s podrobným popisem vyšetření klinického i 
paraklinického, pravidla nefarmakologického přístupu i farmakoterapie, 
řešení sociální problematiky“.

Připomeňme, že v posledních letech (či spíše desetiletích) je poměrně 
intenzivně zkoumán vztah mezi Alzheimerovou chorobou a diabetem, resp. 
diabetes jako potenciální rizikový faktor Alzheimerovy choroby, včetně 
možného neuroprotektivního působení inzulínu a některých antidiabetik 

(rosiglitazonu, liraglutidu). Výzkum v této ob-
lasti přinesl řadu nových poznatků, nicméně 
konkrétní patofyziologický mechanismus, 
který se v této souvislosti uplatňuje, nebyl 
dosud odhalen.
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Rozhovor

Rozhovor v dnešním čísle časopisu je věnován OB klinice. Toto pražské klinické pracoviště se zaměřuje především na kom-
plexní léčbu obezity a přidružených metabolických onemocnění včetně diabetu. Využívá přitom široký multidisciplinární pří-
stup včetně nejnovějších metod bariatrické a metabolické chirurgie. O odpovědi na naše otázky jsme požádali přednostu kliniky 

prof. MUDr. Martina Frieda, CSc. 
Vzhledem k tomu, že profesor Fried je současně předsedou České obezitologické společnosti a Bariatrické sekce ČOS a ČCHS, dotkl 

se náš rozhovor i širších souvislostí léčby obezity a přidružených chorob.

Pane profesore, OB klinika byla založena v roce 2009, pro-
fesní „historie“ Vašeho týmu je ale delší. Můžete jej na úvod 
alespoň stručně představit?

Tým odborníků OB kliniky, ve své podstatě téměř nezmě-
něný, spolupracuje už více než osm let. Skládá se z mnoha 
odborností – jsou to především internisté, obezitologové, 
diabetologové, endokrinologové, dále gastroenterologové, chi-
rurgové, máme tu dva psychology, nutricionisty, samozřejmě 
anesteziology. Tento tým se formoval ve Všeobecné fakultní ne-
mocnici, potom začal pracovat více společně, „koncentrovaně“ 
v klinickém centru ISCARE a v roce 2009 přešel prakticky celý, 
včetně středních zdravotnických pracovníků, na nové pracoviště, 
kterým je OB klinika.

V mnoha případech, kdy se stěhuje zdravotnické zařízení, se 
odborné týmy rozpadají a trvá potom relativně dlouhou dobu, 
než se jejich práce v plném rozsahu obnoví. Považuji za jeden 
z velkých úspěchů našeho projektu péče o obézní pacienty, že 
práce celého týmu, všechny standardizované postupy, které jsme 
si stanovili, zůstaly zachovány.

OB klinika sídlí v nově vybudovaném Centru Krejcárek. Měli 
jste možnost spolurozhodovat například o vnitřním uspořádání 
prostor, které využíváte?

My jsme vlastně vstupovali do holých obvodových zdí a kaž-
dý člen týmu mohl do určité míry ovlivnit, jak bude celý prostor 
uvnitř vypadat – jak budou velké jednotlivé místnosti, kudy bude 
procházet pacient, jak to bude zařízeno na operačních sálech, na 
lůžkovém oddělení, … Byla to příležitost zlepšit to, co v našich 
minulých působištích nebylo třeba úplně ideálně vyřešeno. To 
byla určitě výhoda, na druhé straně to samozřejmě představovalo 
spoustu práce, ale musím říct, že to byla příjemná práce. 

Navíc se podařilo velmi dobře vybrat technické zařízení – 
operační sály i lůžkové oddělení jsou tak dimenzovány na velmi 
vysokou úroveň péče o extrémně obézní pacienty.

Dovolte mi nyní vrátit se ke standardizovaným postupům 
v péči o vaše pacienty, které jste zmiňoval. Na tvorbě evropských 

standardů pro chirurgickou léčbu obezity jste se osobně podílel 
– osvědčují se v praxi?

Ano, standardy se osvědčují – tím bych mohl skončit. 
Nicméně chci říct, že péče o obézní pacienty (a v dnešní době 
už i péče o metabolická onemocnění, která obezitu nebo nad-
váhu provázejí, především diabetes 2. typu), jejich chirurgická 
léčba by ideálně měla být koncentrována do specializovaných 
center. Jestliže vytvoření standardů bylo prvním krokem, pak 
toto je druhý krok, který by měl logicky následovat. Bude to jistě 
dlouhodobější proces, ale bariatrická a metabolická chirurgie 
by se měla ubírat tímto směrem. Kdybychom měli v České 
republice šest až osm takových center, která by byla schopna 
starat se o velké počty nemocných, myslím, že by to dostačovalo 
z hlediska dosažitelnosti pro pacienty a přitom by to zaručovalo 
výjimečně vysoký standard péče.

To je tedy cíl, k němuž směřujete. Jaká je ale současná situace 
v České republice?

Co se týče kvality péče poskytované obézním pacientům, 
jsme na tom myslím velmi dobře. Co se týče počtu nemocných, 
kterým se této péče dostane, pohybujeme se v rámci Evropy 
v horším průměru. Pokud jde o koncentraci péče do center, 

Představujeme...

OB kliniku a. s.

Obr. č. 1: Operační skupina při výkonu
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s tím začínáme, takže máme velké rezervy, ale na tomto úkolu 
pracuje Česká obezitologická společnost, Bariatrická sekce ČOS 
a ČCHS a docela dobře chápou tuto problematiku i zdravotní 
pojišťovny, takže je přece jen vidět nějaký posun.

Dá se říci, že Vaše pracoviště je vlastně takovým prototy-
pem specializovaného centra v oboru bariatrické a metabolické 
chirurgie?

Já doufám že ano, alespoň z hlediska organizace péče a dodr-
žování standardních postupů. Dokládá to například i skutečnost, 
že máme evropskou akreditaci pro bariatrickou a metabolickou 
chirurgii, získali jsme certifikát IFSO EC „Centre of Excelence“. 
Kolegové ze zahraničí sem jezdí „na zkušenou“, aby zjistili, jak 
by měli multidisciplinární péči o obézní pacienty zorganizovat, 
jak by takové centrum mělo fungovat.

Dovedu si představit, že těch zmiňovaných šest až osm cen-
ter v republice by mohlo vypadat podobně. Umožnilo by nám 
to ještě lepší komunikaci se zdravotními pojišťovnami. Mohli 
bychom ukázat, že pokud je dostupná tato specializovaná stan-
dardizovaná péče, měl by se počet ošetřených pacientů navýšit. 
Abych dal nějaký příklad: v České republice se ročně léčí zhruba 
1 400 až 1 600 bariatrických pacientů. V sousedním Rakousku, 
které má podobný počet obyvatel a podobný výskyt obezity, se 
léčí zhruba dvoj- až trojnásobek pacientů za rok. Myslím, že 
Rakousko by mohlo být v tomto směru naším vzorem. Jestliže 
se poskytovaná péče smysluplně zkoncentruje do center, potom 
i prostředky vynaložené na léčbu našich pacientů budou lépe 
využity, jak prokázalo mnoho studií v Evropě i ve Spojených 
státech. To pak může přispět k tomu, aby počet ošetřených 
pacientů za rok dosáhl rakouského průměru.

V Rakousku i v Česku je léčba hrazena ze zdravotního po-
jištění – dnes už víme, že prvotní vyšší náklad na chirurgickou 
léčbu, ať už obezity samotné nebo přidružených metabolických 
onemocnění, se zdravotním pojišťovnám vrátí do dvou až tří let. 
Jestliže léčíme diabetika, vrátí se dříve, za dva roky, jestliže léčíme 
„pouze“ obézního pacienta bez diabetu nebo jiných komorbidit, 
vrátí se do tří let a v dalším období zdravotní systém nemusí na 
tyto pacienty vynakládat zdaleka tolik prostředků.

Lze nyní uvést, kolik pacientů se ročně léčí na Vaší klinice?
Zatím operujeme pro obezitu nebo pro metabolická one-

mocnění kolem 600 pacientů za rok a dalších téměř 200 pacientů 
pro jiné chirurgické diagnózy. Odbornými ambulancemi projde 
přes 10 000 pacientů za rok, gastroenterologickou ambulancí 
dalších více než 2 500 pacientů ročně.

Můžete přiblížit našim čtenářům, jak je péče o obézní paci-
enty na Vaší klinice organizována?

Na začátek bych chtěl říct, že OB klinika si neklade za cíl 
přebírat pacienty lékařům jiných odborností. To je myslím třeba 
neustále zdůrazňovat. Nemáme na tom žádný zájem a nemáme 
ani příslušné kapacity. OB klinika se ráda spolupodílí – spolu 
s ošetřujícími lékaři – na léčbě některých vybraných one-
mocnění. Pro vaše periodikum může být příkladem diabetes 
2. typu, kdy určité skupině indikovaných pacientů můžeme 
nabídnout metabolický zákrok ve formě operačního, nejčastěji 

laparoskopického miniinvazivního výkonu. Tímto zásahem na 
zažívacím traktu zvýšíme inzulínovou senzitivitu organismu, 
respektive snížíme inzulínovou rezistenci. Pacienta tak připra-
víme na následnou diabetologickou léčbu a vracíme ho zpět 
odesílajícímu lékaři. 

Chirurgická léčba diabetu je v současné době velké téma, na 
výzkumu v této oblasti spolupracujeme například s univerzitou 
v Janově v Itálii. Ukazuje se, že i diabetiky 2. typu, kteří nejsou 
těžce obézní (s body mass indexem nižším než 35 kg/m2), jsme 
schopni po takovém zákroku velmi rychle vrátit o několik 
stupňů zpátky směrem k normálnímu stavu, tedy „nediabetu“. 
Podmínkou je, že musejí mít alespoň částečně zachovalou funkci 
slinivky břišní. Tento proces se samozřejmě musí odehrávat pod 
kontrolou, s vyvažováním a modifikací léčby vzhledem ke stavu 
pacienta. Právě tady je úžasná možnost spolupráce OB kliniky 
s diabetology, ať už terénními nebo z jiných pracovišť, protože 
my jim pacienty vracíme a oni pak mohou pracovat spolu s nimi 
na tom, aby se jejich stav výrazně zlepšil.

Prací, které hodnotí přínos metabolických zákroků u dia-
betiků 2. typu s body mass indexem pod 35 kg/m2, je celá řada. 
Připomeňme, že jednou z nich je i v dubnu publikovaná studie 
týmu vedeného profesorem Scopinarem z Janova, na níž jste se 
podílel. Jak se jejich výsledky, velmi zajímavé a pozitivní, odráží 
v oficiálních guidelines?  

Původní standardy připouštěly chirurgický zákrok u paci-
entů s body mass indexem 35 kg/m2 a vyšším, nicméně před 
několika týdny vydala Mezinárodní diabetologická federace 
nové guidelines, které zcela jasně definují, za jakých podmínek 
se mohou chirurgicky léčit diabetici 2. typu s body mass indexem 
v rozmezí 30–35 kg/m2. Jedná se o konsensus prezentovaný letos 
v březnu na 2. světovém kongresu o intervenční terapii diabetu 
2. typu v New Yorku ve Spojených státech. Shoda panuje také 
v tom, že by se pacienti měli začít chirurgicky léčit mnohem 
dříve, než bylo doposud zvykem. Znovu však připomínám – 
netýká se to zdaleka všech pacientů, nebylo by ani možné tolik 
diabetiků chirurgicky ošetřit. Jde o vybranou skupinu indikova-
ných nemocných, ale potenciál zlepšení diabetu je zde obrovský.

V minulém čísle našeho časopisu profesorka Pelikánová 
v rozhovoru o České diabetologické společnosti potvrdila, že 
se chystá revize standardů a v souvislosti s diabetem 2. typu 
zmiňovala mimo jiné právě bariatrickou chirurgii. Domnívám 
se tedy, že v tomto směru můžeme očekávat posun i u nás. 

Jsem rád, že profesorka Pelikánová bariatrickou chirurgii 
zmínila. Je třeba říct, že tady existuje relativně velmi dobrá spo-
lupráce mezi odbornými společnostmi, které se zabývají touto 
problematikou, konkrétně se jedná o Českou diabetologickou 
společnost, Českou obezitologickou společnost a Bariatrickou 
sekci ČOS a ČCHS. Musím říct, že tuto spolupráci nám závidí 
mnoho států v Evropě, kde odborné společnosti povětšinou 
stojí trochu proti sobě. S diabetologickou společností už jsme 
spolupracovali na několika projektech, výbor ČDS se například 
vyjadřoval k bariatrickým standardům – je naprosto ojedinělé, 
že se nechirurgové vyjadřují k chirurgickým standardům, ale já 
myslím, že je to velmi dobré a že to plní svůj účel.

ROZHOVOR
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Pokud se nyní vrátíme k OB klinice, ráda bych se zepta-
la na Vaši spolupráci s dalšími pracovišti v České republice 
a v zahraničí.

Naše spolupráce s dalšími pracovišti v rámci České republiky 
je velice dobrá. Úzce spolupracujeme například s III. interní 
klinikou Všeobecné fakultní nemocnice, s Endokrinologickým 
ústavem, s Interní klinikou Fakultní nemocnice v Plzni – to jsem 
jenom namátkou jmenoval tři pracoviště, ale týká se to i dal-
ších po celé republice, což je vidět také z toho, že jsou k nám 
odesíláni pacienti z celé řady pracovišť nebo i od praktických 
lékařů, od diabetologů,… Nejedná se o nějakou spádovou 
oblast, koncentrujeme tady pacienty, kteří vyžadují naši speci-
alizovanou péči.

Co se týče zahraničních pracovišť, v Evropě máme nadstan-
dardní spolupráci třeba s již zmíněnou univerzitní nemocnicí 
v Janově, ale i s jinými, například v Paříži. Dále jsou to univer-
zitní pracoviště v Minneapolis nebo v Clevelandu ve Spojených 
státech, se kterými spolupracujeme na různých výzkumných 
projektech a vzájemně se navštěvujeme, a to i na operačních 
sálech, takže jde opět o velmi úzkou spolupráci.

Máte tedy kontakt s nejnovějším vývojem v oboru a přímo 
se na něm podílíte. Výzkum a také výuka by měly mít, vedle 
klinické praxe, své místo na každém špičkovém pracovišti. 
Můžete se o nich zmínit podrobněji? 

V OB klinice se věnujeme všem jmenovaným oblastem. 
Samozřejmě poskytujeme péči nemocným, to je primární 
záležitost, ale velkým přínosem je možnost podílet se na vý-
zkumných projektech. V současné době máme dvě až tři „želízka 
v ohni“. Jedním z nich je vývoj nových operačních postupů při 
léčbě obezity. Neznamená to, že doteď byly operační postupy 
špatné, nicméně s pokračující miniaturizací v celé řadě oborů 
se i v chirurgii zaměřujeme na co nejmenší invazivitu a z toho 
vyplývající zátěž pacienta, kterého léčíme. V tomto smyslu se 
snažíme jednak modifikovat některé existující operační metody 
tak, aby byly co nejšetrnější a potenciálně vratné, a jednak vyvi-
nout ve spolupráci s dalšími pracovišti úplně nové postupy léčby. 
Druhou oblastí je výzkum a vývoj terapeutických postupů – 
u obezity, ale dnes především u metabolických onemocnění, jako 

je diabetes 2. typu – které jsou na rozhraní mezi konzervativní 
léčbou (farmakoterapií) a léčbou chirurgickou (metabolickou 
chirurgií). Namátkou bych zmínil výzkum metabolismu hnědé 
tukové tkáně a její role v patofyziologii obezity a diabetu, nebo 
výzkum v oblasti působení žlučových kyselin na diabetes. Tady 
je spolupráce zejména s pracovišti ve Spojených státech velmi 
intenzivní a podílíme se na celé řadě projektů tohoto typu. 

Co se týče výuky, i na té se podílíme, protože jsme výukovým 
pracovištěm 1. lékařské fakulty UK. Studenti sem přicházejí 
pravidelně každý týden na stáže z chirurgie, především mi-
niinvazivní chirurgie a v jejím rámci chirurgické léčby obezity 
a metabolických onemocnění.

Vývoj v oboru bariatrické a metabolické chirurgie je velmi 
rychlý a dynamický. Jistě zvažujete další možnosti i v rámci 
Vašeho pracoviště. Jaká by tedy měla být budoucnost OB kliniky?

Předpokládám, že bychom do budoucna mohli využít po-
tenciálu tohoto zařízení v několika směrech.

Jednak je to zvýšení počtu pacientů, kteří jsou léčeni meto-
dami bariatrické a metabolické chirurgie. Mluvili jsme o tom, 
že Česko pokulhává za evropským průměrem a v OB klinice 
máme možnosti a kapacity, jak lůžkové, tak sálové, pro rozšíření 
počtu výkonů.

Víme také, že obézní pacienti trpí častěji poruchami pohy-
bového aparátu, a chtěli bychom jim proto postupně nabídnout 
možnost ortopedické léčby na naší klinice. 

V neposlední řadě máme koncept, podle něhož by OB 
klinika mohla fungovat jako specializované zařízení, které se 
bude starat o těžce obézní pacienty s nemocemi vyžadujícími 
odbornou péči, kterou my neumíme ani ji nebudeme posky-
tovat z vlastních zdrojů. Umíme se ale postarat o tyto pacienty 
jako o obézní – aby u nich nevznikaly proleženiny, aby měli 
zajištěnu odpovídající ošetřovatelskou péči a tak dále. Může-
me se tak podílet spolu s dalšími odborníky na správné léčbě 
takového pacienta. Dovedu si představit, že na standardním, 
byť špičkově vybaveném zdravotnickém pracovišti nemají 
možnosti ani personál, který by se mohl bez extrémního úsilí 
starat o pacienty s hmotností kolem 200 kilogramů, málo po-
hyblivé, často ne úplně soběstačné v oblasti udržování hygieny 
a podobně. Náš personál je na takovou situaci připraven, máme 
k dispozici všechny možné technické pomůcky, takže si myslím, 
že synergie a spolupráce v této oblasti by byla velmi užitečná. 
Dám vám příklad: jestliže pacient, který váží 220 kilogramů, 
má prodělat nějakou operaci, kupříkladu oční, nebo jinou, my 
můžeme nabídnout komplexní péči o něj včetně jeho transportu 
na operačním sále, umístění na adekvátním operačním stole, 
včetně pooperační péče, když se vzbudí z (celkové) narkózy. 
Tým odborníků, kteří umí léčit jeho chorobu, může operaci 
teoreticky provést zde, nebo ji může provést na svém pracovišti, 
pokud je potřeba například speciální zařízení, a pak pacienta 
můžeme znovu převzít do péče, abychom předešli možným 
komplikacím, které plynou z jeho obezity. Čili OB klinika by se 
mohla a měla profilovat i tímto směrem. Samozřejmě to nezáleží 
jenom na našem přání, ale na konsensu odborníků a na přístupu 
zdravotních pojišťoven.

ROZHOVOR

Obr. č. 2: Operační sál

Fo
to

: A
rc

hi
v 

pr
of

. M
U

D
r. 

M
ar

tin
a F

rie
da

, C
Sc

.

23KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 3/2011



Chtěli bychom se také dál velmi intenzivně věnovat výzkumu 
a možnosti aplikací nových metod v léčbě. To je jedna z velkých 
priorit, které máme.

Na závěr bych se chtěla zmínit ještě o Vaší nové knize „Ba-
riatrická a metabolická chirurgie“. Mezi jejími spoluautory je 
řada Vašich spolupracovníků z OB kliniky. Mohl byste ji našim 
čtenářům blíže představit? 

Monografií na toto téma už několik vyšlo. Myslím si ale, že 
naše monografie je ojedinělá v tom, že jejím středobodem je 
pacient (ať už s obezitou nebo s metabolickým onemocněním), 
na kterého se jednotliví autoři dívají z různých úhlů pohledu 

své odbornosti a vše je směřováno k tomu, jak mu nejlépe 
pomoci. Předchozí monografie byly povětšinou přehledné, 
dávaly přehled o tom, co se v oboru děje, což tato kniha dává 
také, nicméně především z hlediska volby nejvhodnější léčby 
pro konkrétního pacienta. 

Výhodou této monografie určitě je, že se nám ji podařilo 
zrealizovat zhruba za půl roku, takže všechny údaje jsou velmi 
aktuální. Pokud kniha vzniká dva tři roky, výzkum mezitím 
může pokročit mnohem dál a někam jinam.

Za další výhodu považuji, že jsme se snažili o takový „mix“ 
autorů, od těch velmi renomovaných a velmi známých až po ty 
mladší, kteří ale už zaznamenali ve svém oboru nějaké úspě-
chy – a jak píšu v předmluvě, doufám, že převezmou „štafetu“ 
a půjdou s ní dál. Myslím, že je správné, že dostali příležitost, 
a domnívám se, že se té příležitosti zhostili velmi dobře, že ka-
pitoly, které napsali, jsou přehledné a že čtenářům mají co říct.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů v další činnosti 
OB klinice i Vám osobně.

Gabriela Bjalkovská

ROZHOVOR

Obr. č. 3: Křest knihy na kongresu v Luhačovicích
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Bariatrická a metabolická chirurgie 
Nové postupy v léčbě obezity a metabolických poruch
Martin Fried a kol.

Jistě není třeba připomínat, že obezita a přidružená onemocnění, pře-
devším metabolická, se v posledních dvou desetiletích stala závažným pro-
blémem – a to nejen medicínským. Tomu odpovídá i vzrůstající pozornost, 
kterou této problematice věnuje odborná zdravotnická veřejnost, intenzivní 
výzkum v dané oblasti a množství odborných publikací.

Bariatrická chirurgie patří k nejefektivnějším metodám léčby zejména 
těžce obézních pacientů. Právě jí je věnována stěžejní část představované 
monografie.

Do problematiky čtenáře uvádějí první dvě kapitoly zaměřené na eti-
opatogenezi obezity a endokrinní funkce tukové tkáně. U bariatrické léčby 
obezity autoři zdůrazňují nutnost širokého multidisciplinárního přístupu. 
Kromě popisu vlastních chirurgických výkonů proto nechybí pohled anes-
teziologa, zmíněna je časná pooperační péče i prevence tromboembolické 
nemoci. Další kapitoly jsou věnovány úloze psychologa, gastroenterologa a 
nutričního terapeuta před operací a po ní a dále specifikům ošetřovatelské 
péče o tyto pacienty. Samostatný oddíl se zabývá těhotenstvím po bariat-
rických výkonech.

Bariatrické operace však prokázaly pozitivní vliv také na další onemocnění, 
která obezitu provázejí. Sledován je v prvé řadě jejich účinek na diabetes 
mellitus 2. typu. Proto se v současné době hovoří o metabolické chirurgii. 
Druhá část knihy shrnuje nejnovější poznatky a také směry, kterými by se 

tento obor mohl do budoucna ubírat. Cenná 
je kapitola zahraničního „hosta“  a předního 
odborníka prof. Nicoly Scopinara o přínosu 
metabolické chirurgie u pacientů s body mass 
indexem nižším než 35 kg/m2.

Monografie je díky svému rozsahu a zpraco-
vání určena nejen obezitologům a specialistům 
na bariatrickou, resp. metabolickou chirurgii, ale všem zdravotníkům, kteří 
se ve své praxi setkávají s (těžce) obézními pacienty.

(bag)

Mladá fronta - edice Aeskulap
Praha, 2011
ISBN 978-80-204-2424-2
1. vydání
156×232 mm, 268 stran
pevná vazba, barevně
Doporučená cena 500 Kč

Publikaci je možné objednat na webové adrese www.kniha.cz 
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Asymptomatická centrální 
adrenální insuficience – kazuistika

Souhrn:
Izolovaná nedostatečnost sekrece ACTH hypofýzou patří k vzácnějším příčinám 

adrenální nedostatečnosti. Klinické důsledky centrální adrenální nedostatečnosti jsou 
podobné jako u primární insuficience, pouze známky výpadu tvorby mineralokorti-
koidů nejsou tak nápadné jako při formě primární, protože tvorba aldosteronu je na 
ACTH závislá jen částečně. Tyto příznaky však nejsou příliš specifické, a proto je nutno 
ověřit povahu nedostatečnosti dynamickými testy. Po zjištění hypokortizolemie rea-
gující alespoň částečně na stimulaci ACTH a při nízkých hladinách bazálního ACTH 
je dnes CRH-test nejlépe informujícím testem o hypofyzární příčině onemocnění. Je 
popsán případ pacientky s bezpříznakovou centrální adrenální nedostatečností. Mír-
nější formy centrální adrenální nedostatečnosti se zbytkovou sekrecí kortizolu není 
vždy nutno plně substituovat kortikoidy, ale přiměřené dávkování glukokortikoidů ve 
stresových situacích je vždy namístě.

Summary:
Asymptomatic central adrenal insufficiency – case history

Isolated inadequate pituitary secretion of ACTH belongs to rarer causes of adrenal 
insufficiency. Clinical consequences of the central adrenal insufficiency are similar to 
those of the primary insufficiency, only the symptoms of the loss of mineralocorti-
coid production are not so apparent, as the production of aldosterone depends only 
partially on ACTH. Nevertheless, these symptoms are not too specific; therefore it is 
necessary to prove the character of the insufficiency by a dynamic testing. Nowadays, 
if hypocortisolemia with at least partial response to ACTH stimulation and low le-
vels of basal cortisol are diagnosed, the CRH-test provides the best information that 
the condition is caused by a pituitary gland. A case history of a female patient with 
asymptomatic central adrenal insufficiency is presented. Milder forms of the central 
adrenal insufficiency with residual secretion of cortisol do not always require a full 
substitution with corticoids, but appropriate dosing of glucocorticoids in stress situa-
tions is always suitable.

Zajíčková, K., Vondra, K., Stárka, L. Asymptomatická centrální adrenální insuficience – kazuistika. Kazuistiky 
v diabetologii 9, č.3:  28–31, 2011.

Klíčová slova: 
  adrenální nedostatečnost 

primární
  hypofýza
  kortizol
  ACTH
  CRH-test

Key words: 
  primary adrenal 

insufficiency
  a pituitary gland
  cortisol
  ACTH
   CRH-test

Kateřina Zajíčková, Karel Vondra, Luboslav Stárka
Endokrinologický ústav, Praha

Úvod
Centrální nadledvinová nedostatečnost je selhání adrenální 

sekrece v důsledku chybějící nebo váznoucí ACTH-stimulace 
nadledvinové kůry a tím i sekrece kortikoidů, zejména glu-
kokortikoidů. Příčinou může být chybějící kortikoliberinová 
signalizace z hypotalamu nebo hypofyzární porucha sekrece 
adrenokortikotropního hormonu (ACTH) v důsledku hypo-
fyzárního nebo metastatického tumoru, kraniofaryngeomu, 
ozáření či operace hypofýzy, lymfocytární hypofyzitidy, sar-
koidózy, histiocytózy, syndromu prázdné selly, hypotalamic-

kého nádoru nebo dlouhodobé léčby kortikoidy. Vzácné jsou 
poruchy receptorové (receptor pro kortikotropin-uvolňující 
hormon – CRH), posttranskripčních faktorů (PROP 1, HESX1) 
nebo mutace genu pro proopiomelanokortin (POMC) či defekt 
posttranslačních změn POMC (porucha enzymového aparátu 
uvolňujícího ACTH z proopiomelanokortinu). Nedostatečná 
sekrece ACTH hypofýzou může být spojena i s omezenou pro-
dukcí dalších hypofyzárních hormonů, vzácněji je izolovaná. 
Dochází-li totiž k výpadu hypofyzárních hormonálních funkcí, 
bývá to zpravidla v pořadí: růstový hormon, gonadotropiny, 
tyreotropin a až naposledy ACTH. Některé hypofyzární po-
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ruchy, jako např. lymfocytární hypofyzitida, mohou však vést 
k tomu, že výpad ACTH je jejich prvým nebo jediným projevem. 
Ze všech poruch sekrece hormonů osy hypotalamus-hypofýza-
-cílová žláza ohrožuje nedostatečnost sekrece ACTH pacienta 
nejvážněji, až letálně. Obecně se má zato, že četnost a závažnost 
adrenálních krizí je u centrálního hypoadrenalismu menší než 
u formy primární, protože produkce mineralokortikoidů při 
hypotalamo-hypofyzární poruše je do značné míry zachována, 
ale život ohrožující stavy se vyskytují u obou typů adrenální 
insuficience, podle některých studií dokonce stejnou měrou.

Nedostatečná produkce kortikoidů může být i následkem 
podávání exogenních kortikoidů. Iatrogenní hypokortizolemie 
se stává ohrožujícím stavem tehdy, je-li dlouhodobou medikací 
kortikoidy ve vyšších dávkách výrazně utlumena funkce kůry 
nadledvin a pak dojde k náhlému vysazení dávky.

Klinické důsledky centrální adrenální nedostatečnosti 
jsou podobné jako u primární insuficience, pouze známky 
výpadu tvorby mineralokortikoidů nejsou tak nápadné, jako 
při formě primární, protože tvorba aldosteronu je na ACTH 
závislá jen částečně. K příznakům (v klesajícím pořadí jejich 
frekvence) patří: astenie, svalová slabost a únavnost, úbytek 
na váze, nechutenství, nauzea, zvracení, hypotenze, spontánní 
hypoglykemie, snížená acidita žaludeční šťávy, bolesti v břiše, 
průjem nebo zácpa (viz tab. č. 1). Tyto příznaky však nejsou 
příliš specifické, a proto je nutno ověřit povahu nedostatečnosti 
dynamickými testy.

Kazuistika
Pacientka narozená v roce 1977, studentka FTVS a aktivní 

sportovkyně byla léčena již v dětství pro lehkou hypotyreózu 

a po skončení péče pediatrického pracoviště byla pro hypoty-
reózu od roku 2001 pravidelně sledována v Endokrinologickém 
ústavu.

V rodinné anamnéze se vyskytla tyreopatie u tety z matčiny 
strany, diabetes mellitus 2. typu u obou rodičů otce, kteří byli ve 
stáří na inzulinoterapii, u bratranců od dětství diabetes mellitus 
1. typu, sestra zdráva.

V osobní anamnéze jen přechodná léčba hormony štítné 
žlázy v roce 1990 ve věku 13 let, jinak nestonala, od puberty akné, 
menses od 12 let pravidelné (24/7), hormonální antikoncepci 
brala přechodně asi 1 rok, pro děložní myom vysazena. 

V letech 2001–2009 byla pacientka léčena pro tyroiditidu 
se subklinickou hypotyreózu s následujícími vstupními hodno-
tami: tyreotropní hormon (ssTSH) 6,960 mU/l, volný tyroxin 
(T4) 11,9 pmol/l, protilátky proti tyreoglobulinu negativní, 
proti tyreoidální peroxidáze (TPO) 522,49 IU/ml, protilátky 
proti štítné žláze, dekarboxyláze glutamové kyseliny (GAD), 
Langerhansovým ostrůvkům, protilátky proti tyrosin fosfatáze 
(anti-IA2) i protilátky proti buňkám pankreatických ostrůvků 
(anti-ICA) negativní.

Nemocná lokálně v oblasti krku bez obtíží, preferovala teplo, 
stolice byla pravidelná, spala dobře, byla bez únavy.

Vstupní vyšetření objektivně: 57 kg, 165 cm, BMI 21 kg/m2, 
TK 100/65 mmHg, tep 64/min, reflex Achillovy šlachy (RAŠ) 
nevýbavný, na krku hmatná palpačně nebolestivá tuhá struma, 
uzliny nehmatné, kůže přiměřeně hydratovaná, jazyk bez im-
presí, zevní oční segment v normě, bez třesu.

Vstupní sonografie štítné žlázy: pravý lalok 49x21x26 mm 
(13,4 ml), levý lalok 52x15x27 mm (10,5 ml), uzel v pravém lalo-
ku v dolním pólu 17x15x7 mm (0,9 ml). Štítná žláza asymetrická, 
trachea bez deviace, uzliny bez zvětšení, echogenita štítné žlázy 

Tab. č. 1: Patofyziologická korelace hormonální poruchy a klinických příznaků u adrenální insufi cience

Nedostatek mineralokortikoidů (při centrální formě nedostatečnosti nemusí být vyjádřeny)
hyponatremie, hypochloremie únava, svalová slabost, nevolnost, zvracení

extracelulární dehydratace tachykardie, hypotenze, sklon k ortostatickému kolapsu,
malé srdce

intracelulární dehydratace bolesti hlavy, apatie, zmatenost, poruchy vědomí

hyperkalemie svalové křeče, parézy, arytmie, hyperkalemické EKG

acidóza hyperventilace, poruchy vědomí, kóma

Nedostatek glukokortikoidů
vliv na metabolismus cukrů hypoglykemie, hlad, cerebrální dysfunkce, změny EEG, strach, pocení, nauzea, tachykardie

vliv na metabolismus proteinů a tuků ztráta na váze, astenie, hypocholesterolemie, ketoacidóza

vliv na krvetvorný systém normocytární anemie, leukopenie, eozinofi lie, lymfocytóza

snížení žaludeční sekrece HCL a pepsinu subacidita až anacidita

vliv na centrální nervový systém endokrinní psychosyndrom

vliv na metabolismus vody opsiurie

Nedostatek androgenů
snížení anabolické stimulace astenie, úbytek svaloviny

snížení androgenní stimulace amenorea, ústup sekundárních pohlavních znaků

ASYMPTOMATICKÁ CENTRÁLNÍ ADRENÁLNÍ INSUFICIENCE – KAZUISTIKA
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snížená na -2 v četných drobných i větších ložiscích, textura 
nehomogenní, největší ložisko v dolním pólu vpravo (0,9 ml), 
odděleno septem, perfuze v parenchymu nebyla vyšší. Typický 
obraz chronické imunopatie v mírně zvětšené žláze.

Závěr: struma s chronickou autoimunní tyroiditidou, rezul-
tující subklinická hypotyreóza, léčba 50 mikrogramy tyroxinu 
denně.

V roce 2006 na žádost pacientky byla substituce tyroxinem 
zastavena a i po tom byl laboratorní nález v normě, klinicky bez 
strumy. V roce 2008 byla opět pacientka na 50 mikrogramech 
tyroxinu s normálním nálezem v tyreologických parametrech 
a  běžných biochemických ukazatelích, náhodně změřený korti-
sol 641 nmol/l. Kontrolní sonografie: pravý lalok 43x14x13 mm 
(3,9 ml), levý lalok 48x14x15 mm (5,0 ml), prokazující výrazné 
zmenšení štítné žlázy proti vstupním hodnotám.

Dispenzarizována na imunologii a revmatologii pro artro-
patii, podáván isoprinosin, na revmatologii bez kortikoidů. 
Hormonální antikoncepci neužívala. Pacientka se cítila dobře, 
soutěžně sportovala, a proto bylo překvapením, když v květ-
nu 2009 byla vedle normálních ukazatelů funkce štítné žlázy 
zjištěna subnormální hladina kortisolu 54 nmol/l (referenční 
rozmezí 135–607 nmol/l). V té době nebrala hormonální 
antikoncepci, která by mohla ovlivňovat naměřené hodnoty 
kortisolu, popírala i užívání podpůrných prostředků ke zvýšení 
sportovního výkonu. Klinicky zjištěna pouze hraniční hodnota 
tlaku 104/62 mmHg. Vyšetření bylo opakováno v červnu 2009, 
nález však byl v mezích referenčního rozmezí (ACTH 15,8 ng/l, 
ref. rozmezí 7,2–63,3 ng/l), kortisol 278 nmol/l, minerály, 
glykemie v normě, protilátky proti nadledvině negativní. Při 
kontrole v prosinci 2009 byla u pacientky opět zjištěna snížená 
hladina kortisolu opakovaně 40–51 nmol/l. Od prosince 2009 
se koncentrace kolujícího kortisolu pohybovaly v hodnotách 
jednoznačně insuficientních (od neměřitelných hodnot do 
45 nmol/l). Při CRH testu nedošlo ke zvýšení hladiny ACTH 
ani kortisolu a ani adrenálních androgenů. CRH test tedy 
ukázal na centrální formu adrenální nedostatečnosti a vyloučil 
ev. iatrogenní hypokortizolemii. Stimulační test ACTH 250 μg 
potvrdil sice utlumenou, ale existující reaktivitu nadledviny na 
exogenní ACTH (tab. č. 2). Ostatní testy na sekreci hypofyzár-
ních hormonů (gonadoliberinový a tyreoliberinový test) ukázaly 
neporušenou funkci v sekreci luteinizačního (LH), folikuly 
stimulujícího (FSH) a tyreotropního hormonu (TSH).

Hladina prolaktinu se pohybovala střídavě mírně nad refe-
renčním rozmezím nebo při jeho horní hranici (20,9–34 μg/ml). 
Protilátky proti hypofýze byly negativní a normální byl i obraz 
hypofýzy při zobrazení hypofýzy magnetickou rezonancí (MRI) 
v březnu 2010: fyziologický MR nález na hypofýze i mozku.

V dalších vyšetřeních během roku 2010 byla opakovaně 
potvrzena normální sekrece mineralokortikoidů (aldosteron 
0,06–0,33 nmol/l, ref. rozmezí 0,00–0,60 nmol/l), plazmatická 
reninová aktivita (PRA) 1,08–1,69 ng/ml/hod (ref. rozmezí 
0,50–1,90 ng/ml/hod), index aldosteron/PRA 1,49, snížená 
sekrece adrenálních androgenů (dehydroepiandrosteronsulfát 
– DHEAS 0,25–0,39 μmol/l, ref. rozmezí 1,80–9,70 μmol/l), 
DHEA nekonjugovaný 2,46 nmol/l (ref. rozmezí 4,30–33,60) 
a androstendion 0,55 nmol/l (ref. rozmezí 2,47–9,40 nmol/l).

Orgánové protilátky včetně antihypofyzárních byly opako-
vaně negativní. Glykemie se pohybovala u dolní hranice normy 
(glukóza nalačno 3,9–4,5 mmol/l, ref. rozmezí 3,9–5,6 mmol/l), 
ACTH od neměřitelného do 2,1 ng/l, kortisol většinou hluboko 
v pásmu adrenální hypofunkce (11–17 nmol/l).

Byla stanovena diagnóza centrální adrenální insuficience 
nejasné etiologie. I přes nezaznamenané subjektivní a objektivní 
známky adrenální insuficience byla vzhledem k diagnostickým 
rozpakům o etiologii poruchy doporučena malá substituce 
hydrokortisonem 10–15 mg denně ve dvou dávkách s poučením 
o nutnosti zdvojnásobit dávku v případě stresových situací.

Diskuse
Diagnostika centrální adrenální nedostatečnosti je zpravidla 

obtížnější proti formě primární – na onemocnění neupozorní 
ani příznaky vyvolávané u primární nedostatečnosti poruchou 
hospodaření s minerály, ani typické pigmentové skvrny. Ne-
dostatečnost nemusí být úplná, takže podobně jako v našem 
náhodně zjištěném případě na sebe vůbec nemusí upozornit 
klinickými příznaky. Nález nízkých hladin kortisolu se současně 
nízkým ACTH již sám na poruchu upozorní, pro průkaznější 
diagnózu se doporučoval inzulínový toleranční test, který však 
není bez rizika, CRH test a ACTH test. Chybějící vzestup kor-
tisolu a ACTH po CRH testu nebo zřetelný vzestup kortisolu 
po ACTH testu svědčí pro centrální adrenální nedostatečnost.

Léčba centrální formy adrenální nedostatečnosti je po-
dobná jako u formy primární. Základem jsou glukokortikoidy 

Tab. č. 2: Dynamické testy funkce osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny

CRH test
komponenta jednotka ref. meze  0 min 20 min 30 min 60 min 120 min  

ACTH  pg/l  7,2–63,3  1,0 1,5 1,8 1,8 1,0      

kortizol nmol/l  135–607  37 25 21  26 18       

DHEAS μmol/l 1,80–9,70 0,31 0,22 0,26

ACTH test standardní – 250 μg
komponenta jednotka ref. meze 0 min 30 min 60 min   

kortizol nmol/l 135–607   21  93  126

ASYMPTOMATICKÁ CENTRÁLNÍ ADRENÁLNÍ INSUFICIENCE – KAZUISTIKA
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v děleném podávání co nejblíže napodobujícím denní rytmus 
přirozené sekrece kortikoidů, mineralokortikoidy však není 
třeba podávat. Dávkování by nemělo za normálních podmínek 
překročit 15–20 mg denně. U bezpříznakové formy lze podávat 
i dávku jen 5–10 mg/den, eventuelně ji vynechat, ale důrazně 
upozornit na nutnost zvýšení dávky v stresových situacích nebo 
v jejich očekávání (operace, fyzický výkon, psychický stres např. 
při zkouškách). Nebezpečím je předávkování, a to i takové, které 
ještě nemusí vést ke cushingoidnímu stavu.

Nedořešenou otázkou je potřeba podávání androgenů, které 
mají nahradit sníženou nebo chybějící produkci dehydroepian-
drosteronu nadledvinou.

Pacient by měl mít u sebe vždy kortikoidy a upozornění na 
potřebu jejich podání pro paramedicínský personál nebo lékaře 
při traumatu nebo bezvědomí.

Závěr
Diagnózu naší pacientky je možno klasifikovat jako bez-

příznakovou centrální adrenální nedostatečnost. Její etiologie 
je však nejasná. Vzhledem k pozvolnému vzniku lze vyloučit 
vrozené vady receptorového mechanismu nebo produkce 
hormonů, pacientka neutrpěla zřejmé trauma nebo krvácení 
do CNS, hypofýza měla normální obraz na MRI a chyběla 
i přítomnost antihypofyzárních protilátek. Diferenciálně-dia-
gnosticky je možno zvažovat lymfocytární hypofyzitidu jednak 
pro kolísavý průběh onemocnění, jednak z důvodu přítomnosti 
dalších onemocnění s imunitním resp. autoimunitním podkla-
dem – tyroiditida, alergie, revmatické obtíže v osobní i rodinné 
anamnéze. Na druhou stranu na magnetické rezonanci hypofýzy 
chyběly změny typické pro hypofyzitidu. Vzhledem k výskytu 
izolovaného deficitu ACTH u aktivního sportovce při současné 
absenci výraznějších klinických obtíží je nutno zvažovat také 
abúzus steroidů. Nejen kortikoidy, ale dle některých studií 
i anabolické steroidy dokáží vyvolat útlum osy ACTH-kortisol. 
Pacientka užívání steroidů včetně lokálních forem popírá. Vy-
šetření vzorku moči v antidopingové laboratoři nebylo možné 
vzhledem k tomu, že jde o nákladnou analýzu, která není 
hrazena ze zdravotního pojištění. V případě steroidního abúzu 
substituce hydrokortisonem není nutná, nicméně při náhlém 
přerušení steroidů může dojít k akutní manifestaci adrenální 
nedostatečnosti.
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Langerhans Paul (1847–1888) – německý fyziolog a patolog. Narozen v Berlíně, syn lékaře. Medicínu začal studovat v Jeně, studia dokončil v Berlíně. Procestoval Blízký východ, 
jako lékař působil v polní ambulanci během prusko-francouzské války. V roce 1871 mu zajistil R. Virchow místo prosektora v patologické anatomii na univerzitě ve Freiburgu, kde 
se nakazil TBC, na niž později zemřel. Roku 1869 publikoval nález specifi ckých buněk v pankreatu, ale bez znalosti jejich funkce. Zkoumal rovněž epidermis a popsal „neuronům 
podobné větvené kožní buňky“.

(zdroj informací: archiv redakce)
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Syndróm inadekvátnej sekrécie 
antidiuretického hormónu ako prvý prejav 
malobunkového karcinómu pľúc u pacienta 
s diabetickou gastroparézou

Súhrn:
Hyponatriémia je jednou z najčastejších porúch elektrolytov, s ktorou sa 

stretávame u hospitalizovaných pacientov. Jej patofyziológia je komplexná, ale 
rozpoznanie životne dôležité pre správnu diagnostiku a liečbu. Paraneoplastický 
syndróm nadmernej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH) je najčastejšie 
spôsobený karcinómom pľúc, pankreasu a pečene, ďalej tiež lymfómami a inými 
nádorovými ochoreniami. V literatúre existuje množstvo dôkazov, že malobun-
kové karcinómy pľúc sú často spojené s rôznymi paraneoplastickými prejavmi, 
najmä s SIADH. Predstavujeme prípad 53-ročného muža, diabetika s rozvinutými 
chronickými komplikáciami, u ktorého ťažká hyponatriémia a hypoosmolalita 
plazmy s vysokou osmolalitou moču boli prvou manifestáciou malobunkového 
karcinómu pľúc napriek prvotne etiologicky zvažovanej diabetickej gastroparéze.

Summary:
Syndrome of inadequate secretion of antidiuretic hormone as the first sym-
ptom of a small cell lung carcinoma in a patient with diabetic gastroparesis 

Hyponatremia is one of the most common electrolyte disorders encountered in 
hospital inpatients. The pathophysiology is complex, but its understanding is vital to 
the disorder’s evaluation and treatment. Paraneoplastic SIADH is most common due 
to lung, pancreatic and hepatic carcinomas, lymphomas and others. It is well docu-
mented in the literature that a majority of small-cell lung cancers are associated with 
paraneoplastic phenomena, especially with SIADH. We report a case of 53-years-old 
man in whom a severe hyponatremia and plasma hypoosmolality with high urine os-
molality consistent with SIADH were first presentations of small cell lung carcinoma. 

Petríková, J., Figurová, J., Vlasatí, M. Syndróm inadekvátnej sekrécie antidiuretického hormónu ako prvý 
prejav malobunkového karcinómu pľúc u pacienta s diabetickou gastroparézouKazuistiky v diabetologii 9, 
č.3:  33–37, 2011.
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Úvod
Antidiuretický hormón (ADH), vazopresín, je syntetizovaný 

v jadrách predného hypotalamu. Ak hypotalamické osmorecep-
tory zaznamenajú zvýšenie osmolality extracelulárnej tekutiny, 
produkovaný hormón sa dostáva axónovým prúdením do zad-
nej hypofýzy, kde dochádza k sekrécii do cirkulácie. Cieľovým 
orgánom pre pôsobenie ADH sú obličky, konkrétnejšie distálny 

tubulus a zberný kanálik. Antidiuretický hormón sa tu viaže na 
vazopresínové receptory V1 a V2, ktoré ovplyvnia permeabilitu 
buniek kanálikov pre vodu. Výsledkom pôsobenia ADH je reten-
cia vody, nie však retencia iónov. S príjmom vody a s renálnou 
exkréciou vody a nátria je priamo viazaná aj jeho koncentrácia 
v sére. Ovplyvňuje ju smäd, antidiuretický hormón a systémom 
renín-angiotenzín-aldosterón.
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Minimálne kritéria nevyhnutné pre diagnózu SIADH sú 
osmolalita plazmy <280 mosmol/kg alebo hyponatriémia 
(plazmatická koncentrácia sodíka <134 mmol/l) u euvolemického 
pacienta a nadmerná koncentrácia moču (Uosm >100 mosmol/
kg). Súčasné vylúčenie hypotyreózy, užívania diuretík a deficitu 
glukokortikoidov (Hannon et Thompson 2010) je pre 
diferenciálnu diagnostiku etiológie esenciálne.

Plazmatické koncentrácie sodíka medzi 125 a 130 mmol/l 
sa klinicky manifestujú ako nechutenstvo, nevoľnosť, vracanie 
a bolesti brucha. Ak plazmatická koncentrácia sodíka klesne na 
úroveň medzi 115 a 125 mmol/l, dominuje nepokoj, zmätenosť, 
halucinácie, inkontinencia a ďalšie neurologické príznaky. Hy-
ponatriémia pod 115 mmol/l môže vyvolať závažné neurologické 
prejavy ako sú epileptické záchvaty a kóma v dôsledku zvýšenia 
intrakraniálneho tlaku. V tejto fáze predstavuje hyponatriémia 
život ohrozujúci stav vyžadujúci si urýchlenú diagnostiku 
a liečbu. Príznaky hyponatriémie sú oveľa vážnejšie a objavujú 
sa skôr, ak pokles koncentrácie sodíka v plazme je rýchly. V pa-
tofyziológii akútnej hyponatriémie je hlavným dôsledkom rozvoj 
edému mozgu, čo môže viesť k zvýšeniu intrakraniálneho tlaku, 
mozgovým herniáciam, hypoxii a dokonca aj smrti (Verbalis 
1998). V takomto prípade majú tendenciu sa vyskytovať už pri 
relatívne vyšších koncentráciách plazmatickej natriémie. Mnoho 
pacientov s chronickou hyponatriémiou však vďaka adaptač-
ným mechanizmom mozgu nemá žiadne zjavné príznaky, a to 
aj napriek extrémne nízkym hladinám plazmatického sodíka.

Zo širokého spektra malígnych nádorov, u ktorých bol 
SIADH publikovaný, väčšina štúdií je založená na veľmi malom 
počte pacientov, dokonca kazuistík. Patria medzi ne primárne 
nádory mozgu, hematologické malignity, vnútrohrudníkové 
mimopľúcne nádory, kožné malignity, nádory pankreasu, 
prsníka a prostaty. Štúdie na väčších sériách pacientov zistili, 
že SIADH sa vyskytuje v 15 % prípadov malobunkového 
karcinómu pľúc (214 prípadov z 1 473 pacientov) (Sørensen et al. 
1995). Okrem nádorov existujú aj ďalšie príčiny SIADH ako sú 
neurologické ochorenia, náhle cievne mozgové príhody, stavy 

po kraniocerebrálnej traume, zápalové ochorenia (pneumónia, 
TBC, meningitída, encefalitída a iné), ktoré tiež vedú k SIADH. 
Rovnako široké spektrum liekov môže mať za nežiaduci účinok 
dilučnú hyponatriémiu. Typickým príkladom sú diuretiká, 
užívanie drog (3,4-metyléndioxymetamfetamín – „ecstasy“), 
antidepresíva a antipsychotiká. Liečba SIADH je komplexná 
a skladá sa z obmedzenia príjmu čistej vody (pokrývajúci straty 
perspiráciou a diurézou, zvyčajne však 800–1 200 ml denne) 
a intenzívneho pátrania po základných príčinách a ich následnej 
liečby. Zlatým štandardom u hospitalizovaných pacientov je 
podávanie hypertonických roztokov s 10% NaCl a kľučkovým 
diuretikom, demeklocyklínu, vaptánov (selektívnych 
antagonistov V2 receptorov vasopresínu), lítia alebo močoviny. 
Korekcia natriémie by mala byť postupná, aby sme sa vyhli 
rozvoju komplikácie – centrálnej pontínnej myelinolýzy. Za 
hranicu sa považuje zvýšenie o 12 mmol/l/24 hodín.

Obr. č. 1: RTG obraz hrudníka v štandardnej projekcii

SYNDRÓM INADEKVÁTNEJ SEKRÉCIE ANTIDIURETICKÉHO HORMÓNU AKO PRVÝ PREJAV MALOBUNKOVÉHO...

Projekt COPAT – závěrečná fáze
V dubnu byl ukončen projekt Endokrinologického ústavu 

v Praze zaměřený na problematiku dětské nadváhy a obezity 
– COPAT (Childhood Obesity Prevalence And Treatment). 
O jeho předběžných výsledcích referovali 8. dubna na pra-
videlném semináři v EÚ RNDr. Hana Zamrazilová a Mgr. 
Josef Včelák. Projekt probíhal od srpna 2008 a jeho součástí 
byly čtyři hlavní aktivity: mapování současných přístupů 
a možností v diagnostice a léčbě obezity u dětí, epidemio-
logická a intervenční studie a vzdělávání odborné veřejnosti 
formou seminářů. 

Projekt COPAT přinesl řadu zajímavých výsledků, z nichž 
některé už byly publikovány (blíže jste se s nimi mohli sezná-

mit mimo jiné v loňském 3. čísle našeho časopisu). V rámci 
jeho „terénní“ části se podařilo shromáždit velké množství 
dat, která budou jistě dále zpracovávána a vyhodnocována.

Podrobnější zprávu o projektu a jeho výstupech chystáme 
pro následující číslo Kazuistik v diabetologii.

(bag)
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Kazuistika
Predstavujeme prípad 53-ročného muža hospitalizovaného 

na I. interné klinike UNLP Košice začiatkom marca 2010 pre 
nauzeu a úporné vracanie. Išlo o fajčiara (20 cigariet denne 
od adolescencie), v osobnej anamnéze s diagnózou artériovej 
hypertenzie a diabetes mellitus 2. typu v trvaní 18 rokov. Aktu-
álna kompenzácia ochorenia intenzifikovaným inzulínovým re-
žimom bola prijateľná, v anamnéze sú však rozvinuté chronické 
komplikácie a stav po vysokej amputácii pravej dolnej končatiny 
pre diabetickú nohu. Na cielené otázky pacient negoval opakova-
né respiračné infekcie, hemoptýzu alebo singultus. V chronickej 
medikácii sa vyskytovali len hypotenzíva (ACEI) a inzulín.

Pacient sa pri príjme sťažoval na tenzné bolesti hlavy, 
napätie, vertigo a opakované zvracanie žalúdočného obsahu 
bez patologických prímesí (čerstvá alebo natrávená krv, žlč) 
a regurgitáciu žalúdočného horkého obsahu trvajúce niekoľ-
ko dní. Celkovo sa cítil slabý, unavený, bol afebrilný, negoval 
kašeľ aj stratu hmotnosti a zmeny stolice alebo močenia. 
Fyzikálne vyšetrenie štítnej žľazy a pľúc nezistilo patologické 
nálezy, pri auskultácii pľúc neboli prítomné prídavné dýcha-
cie fenomény. V objektívnom náleze bol pacient bez známok 
hypokortizolizmu a hypotyreózy. Auskultácia srdca odhalila 
tachykardiu bez patologických šelestov, bez prejav srdcového 
zlyhania. Pečeň a slezina neboli hmatné, vo fyzikálnom vyše-
trení absentovali aj stigmy cirhózy pečene. U pacienta neboli 
prítomné opuchy, ani znaky dehydratácie.

Laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia
Už úvodné laboratórne vyšetrenie odhalilo elektrolytovú 

dysbalanciu a to ťažkú hyponatriémiu (101,8 mmol/l), hy-
pochlorémiu (68 mmol/l), hypoosmolalitu séra (219 mosm/
kg). Osmolalita moču bola 273 mosmol/kg s diurézou sodíka 
34 mmol/d, čo spĺňa kritéria dilučnej hyponatriémie.

Hodnoty zápalových markerov (C-reaktívny proteín a leuko-

cyty) boli v norme. Od začiatku bolo prítomné mierne zvýšenie 
fibrinogénu (5,46 g/l) a sedimentácie erytrocytov (FW). Ostatné 
biochemické parametre vrátane sérovej hladiny močoviny, 
kreatinínu, bilirubínu, proteínov, cholesterolu a glykémie boli 
v referenčnom rozmedzí. Krvný obraz bol rovnako v norme.

Na ultrazvuku brucha prítomná steatóza pečene a mete-
orizmus nevysvetľovali ťažkosti pacienta. Gastroskopia však 
odhalila veľmi závažnú diabetickú gastroparézu, takmer s ob-
razom gastroplégie. Žalúdok bol plný nestrávených zvyškov 
potravy napriek predchádzajúcemu dvojdňovému hladovaniu. 
Neurologické vyšetrenie bolo bez lateralizácie a známok zvý-
šeného intrakraniálneho tlaku, magnetická rezonancia (MRI) 
mozgu nepreukázala nádor v hypotalamo-hypofýzovej oblasti. 
V röntgenovom (RTG) obraze hrudníka v štandardnej projekcii 
patologické procesy neboli popísané (obr. č. 1).

Priebeh choroby
Po konzervatívnej liečbe prokinetikami a hyperos-

molárnymi intravenóznymi roztokmi sa stav pacienta 
nezlepšil a potrebné boli opakované re-hospitalizácie po 
krátkej dobe. Predpokladali sme, že obraz ťažkej diabetickej 
gastroparézy so stázou žalúdočného obsahu bol príčinou 
opakovaného zvracania, ktoré sa komplikovalo rozvojom 
dilučnej hyponatriémie – SIADH. Konzultovaný chirurg 
indikoval gastroenteroanastomózu a enteroenteroanastomó-
zu podľa Brauna, ktorá bola vykonaná koncom apríla 2010. 
Aj napriek úspešnej chirurgickej liečbe gastroparézy došlo 
v polovici mája k znovuobjaveniu sa ťažkostí pacienta, prijatý 
bol na naše oddelenie s hladinou sodíka 94 mmol/l a ťažkou 
hypoosmolalitou séra. Tento raz bola prítomná aj mikrocytová 
anémia stredne ťažkého stupňa, zvýšené hodnoty onkomar-
kerov (neuron-specifická enoláza – NSE 98,99 ng/ml, cyto-
keratin 19 fragment – CYFRA 21-1 4,66 ng/ml, carbohydrate 
antigen – CA 125 50,99 U/ml) a hypoxémia v acidobazickej 
rovnováhe. Navyše, pacient sa sťažoval na námahové dyspnoe, 
bolesti na hrudníku spojené s kašľom a expektoráciu bieleho 
až žltého spúta. Spirometriou bola potvrdená kombinovaná 
ventilačná porucha. V RTG obraze hrudníka boli tentokrát 
už jasne viditeľné nádorové infiltrácie vychádzajúce z pravého 
pľúcneho hílu (obr. č. 2). Fibrobronchoskopia odhalila bila-
terálny bronchogénny karcinóm s metastatickým šírením do 
mediastina. Histologickým vyšetrením bola potvrdená diagnóza 
malobunkového karcinómu pľúc. Podľa týchto nálezov bola 
nadprodukcia antidiuretického hormónu nádorovými bunkami 
ako paraneoplastický prejav už zrejmá. Pacient bol odovzdaný 
do starostlivosti onkológa na paliatívnu chemoterapiu.

Obr. č. 2: RTG hrudníka – viditeľné nádorové infi ltrácie 
vychádzajúce z pravého pľúcneho hilu

Braun Heinrich (1847–1911) – německý chirurg. Studoval v  Giessenu, Berlíně a 
Heidelbergu. Doktorát získal v roce 1872 a v roce 1878 se stal profesorem. Jeho jméno 
nese jeden za způsobů provedení enteroenteroanastomózy (podle Brauna) a Roser-
Braunův symptom

(zdroj informací: archiv redakce)
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Diskusia
Hyponatriémia je zďaleka najčastejšou elektrolytovou nerov-

nováhou u hospitalizovaných pacientov (Baran et Hutchinson 
1984), a závažná hyponatriémia bola zistená až u 1% všetkých 
nemocničných pacientov s vyššou prevalenciou u starších osôb 
(Flear et al. 1981). Mnohí ju považujú za prognostický marker 
celkovej morbidity a mortality. Takmer univerzálnym nálezom 
u pacientov s hyponatriémiou je zvýšenie úmrtnosti (Anderson 
1986). U hospitalizovaných pacientov s plazmatickými koncen-
tráciami sodíka <125 mmol/l je celková úmrtnosť 28 %, teda 
výrazne vyššia ako u eunatriemických kontrol (9 %) (Gill et al. 
2006). Avšak aj tu je zjavné odstupňovanie rizika úmrtia v zá-
vislosti od závažnosti hyponatriémie, úmrtnosť sa pohybuje na 
úrovni 50 % u pacientov s plazmatickými koncentráciami sodíka 
<115 mmol/l. Na vysokej miere úmrtnosti sa pritom podieľa aj 
samotné ochorenie, ktoré k hyponatriémii vedie a tým môže byť 
zlyhanie srdca, ochorenie pečene alebo napr. malobunkový kar-
cinóm pľúc. Preto hyponatriémiu možno považovať za ukazovateľ 
nepriaznivej prognózy. V patogenéze SIADH u nášho pacienta 
sme predpokladali, že abnormálne rozšírenie žalúdka stagnuj-
úcou potravou a podráždenie mechanoreceptorov žalúdočnej 
steny bolo hlavným faktorom provokujúcim nevoľnosť a zvra-
canie. Ako vieme, nauzea je jedným z neosmotických stimulov 
vylučovania vasopresínu. Treba však vziať do úvahy aj fakt, že 
nauzea je tiež bežným klinickým prejavom hyponatriémie. Po 
znovu objavení sa ťažkostí pacienta napriek úspešnej chirurgickej 
liečbe doplnených o nové symptómy už bolo smerovanie k ekto-
pickej nadprodukcii vazopresínu nádorovými bunkami očividné.

Záver
SIADH je veľmi častou príčinou hyponatriémie v klinickej 

praxi, preto je dôležité poznať variabilitu jej klinickej manifes-

tácie a všetky faktory, ktoré môžu SIADH vyvolať. U niektorých 
pacientov môže byť navyše prítomná aj kombinácia príčin.

V našej kazuistike sme diferencovali závažnú hypo-
natriémiu u diabetického pacienta s gastroskopicky ve-
rifikovanou gastroplégiou. Hyponatriémia však nebola 
dôsledkom opakovaného zvracania na podklade diabetickej 
gastroplégie, ale príčinou vyvolávajúcou zvracanie a na-
dmerná sekrécia vazopresínu paraneoplastickej etiológie. 
Preto sa domnievame, že u hospitalizovaných pacientov 
by sme mali po možných príčinách SIADH aktívne pátrať.
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Zpráva z konference

Mýty, omyly a pravdy 
v diabetologii 2011
Kristýna Čillíková
Poslední květnový pátek a sobotu se ve Starých Splavech u Máchova jezera sešli příznivci diabetologie, aby se v příjemném a 

komorním prostředí dozvěděli jak poslední novinky z výzkumu diabetu a jeho komorbidit, tak informace veskrze praktické, týkající 
se umělých sladidel a diabetu, významu měření C-peptidu, přesnosti měření glukometrů nebo možných právní důsledků „off-label“ 
preskripce léčivých přípravků.

C-peptid: má jeho měření význam nebo ne?
O C-peptidu přednášela as. MUDr. Denisa Janíčková Žďár-

ská Ph.D. a prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., a to formou 
názorového duelu. MUDr. Janíčková Žďárská předkládala ar-
gumenty svědčící o přínosu měření C-peptidu v klinické praxi 
diabetologa a prof. Rušavý se naopak zaměřil na doklady o tom, 
že C-peptid jako ukazatel je v praxi jen minimálně přínosný.

C-peptid je polypeptid tvořený 31 zbytkovými aminoky-
selinami, který vzniká odštěpením od molekuly proinzulínu 
v procesu vzniku inzulínu v beta-buňkách pankreatu. Na rozdíl 
od inzulínu je C-peptid metabolizován v ledvinách a od inzu-
línu se významně liší poločasem rozpadu: inzulín se degraduje 
během cca 4 minut, C-peptid během 20–30 minut. V krevním 
oběhu proto za normálních okolností koluje až pětkrát více C-
-peptidu než inzulínu. C-peptid poskytuje spolehlivější informa-
ci o sekreci inzulínu beta-buňkami než stanovení koncentrace 
samotného inzulínu. Měřením C-peptidu lze zjistit schopnost 
organismu produkovat vlastní inzulín. Jinými slovy lze říci, že 
je markerem endogenní inzulínové produkce, navíc jediným, 
který je v současné době k dispozici. C-peptid lze měřit v plazmě 
nalačno nebo po stimulaci pomocí imunochemických metod 
(v prvé řadě Radioimmunoassay – RIA). Vyšetření je relativně 
levné. Ke stimulaci produkce inzulínu se nejčastěji používá velká 
snídaně, jejíž dokonalejší verzí je MMT – speciálně definovaná 
strava obsahující 400 kcal, nebo i. v. aplikace glukózy. MUDr. 
Janíčková Žďárská vyjmenovala klinické situace, při kterých lze 
stanovení C-peptidu využít.

1. Při rozhodování, zda a kdy zahájit inzulinoterapii – přede-
vším u pacientů s diabetes mellitus (DM) 2. typu.

2. Při zahajování léčby inkretiny, resp. GLP-1 antagonisty 
a DPP-IV inhibitory. Měření C-peptidu zde může pomoci 
odhalit inzulinopenii, tedy stav, při kterém by nasazení 
inkretinové léčby bylo jen krátkodobým řešením z důvodu 
postupného vyhasínání endogenní inzulínové sekrece.

3. Při klasifikaci diabetu v diagnostické fázi, tedy zjišťování 
o jaký typ diabetu se u pacienta jedná (DM 1. typu vs. 
LADA, sekundární diabetes, např. MODY). Stanovení C-
-peptidu má v těchto situacích pomocnou funkci. Autorka 
tuto klinickou situaci ilustrovala zajímavou kazuistikou 
takzvané divné diabetičky (viz rámeček)

4. Při diagnostice inzulinomu – C-peptid zde má pomocnou 
funkci při klinické rozvaze.

Prof. Rušavý hned v úvodu své části duelu poznamenal, že 
názory na využití C-peptidu v klinické praxi nejsou mezi českými 
diabetology vůbec jednotné. Podle ankety v Diabetologickém 
centru FN Plzeň lze říci, že zhruba 50 % diabetologů stanovení 
C-peptidu nevyužívá vůbec. Zbylá polovina ano, avšak jen v indi-
viduálních případech. „ Do úlohy C-peptidu v optimalizaci léčby 
diabetu byly velké naděje vkládány asi před patnácti lety“, řekl 
profesor a dodal, že dnes se odborný svět C-peptidem, popsa-
ným poprvé v roce 1967, v této souvislosti víceméně nezabývá, 
soudě alespoň podle rešerší vědeckých prací. Na druhou stranu 
je dnes jednoznačně přiznáno, že C-peptid má biologický efekt. 
Studie z let 2010–2011 dokazují, že C-peptid snižuje riziko mik-

' Q H V� � � OH W p� å H Q ě (BMI 22 kg/m2) byl v roce 1998 
diagnostikován diabetes mellitus 1. typu. C-peptid měl 
KRGQRW \� ���� SP RO� O�� F Rå � E\O R� ] KRGQRF H QR� MDNR� L Q] XO L QRSH �
nie a pacientce byl od zači W NX� QD VD] H Q� L Q] XOtQ�� - L å � Y� GRE ě 
stanovení diagnózy se u ní projevovaly výrazné známky 
UH W L Q R SDW L H � � F R å � E \ � VYědčilo proti diagnóze DM 1. typu. 
Postupně docházelo ke zhoršování orgánových komplikací 
– polyneuropatie, nefropatie, pacientka musela podstoupit 
vitrektomii, nicméně metabolická kompenzace byla výborná 
D� E\O D� GRV Då H QD � P DOêP L � Gi YNDP L � L Q] XOtQX�� = � W pW R� NO L QL F Np �
situace vyplývá také pracovní označení „divný diabetik“. 
V únoru 2010 byla diagnóza pacientky na podnět jedné 
z příbuzných překlasifikována na diabetes typu MODY, 
F Rå � V� VH ERX� Sřineslo i změnu léčby, pacientka přešla z in-
zulinoterapie na deriváty sulfonylurey. Malé dávky této 
léčby vedly k výborné kompenzaci. V této době byl také 
znovu změřen C-peptid a jeho hodnota byla 390 pmol/l, 
tedy podobně jako před 12 lety. „Pokud by byl od doby 
stanovení diagnózy diabetu sledován trend v hodnotách 
C-peptidu, došli bychom k závěUX�� å H � VH � Y� W RP W R� Sřípadě 
nemůå H � MH GQD W � R� ' 0 � ��� W \SX³ �� X] DYřela kasuistiku MUDr. 
JaníčNRYi �ä ďárská.
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rovaskulárních komplikací (nefropatie a neuropatie) u pacientů 
s diabetem 1. typu a uvažuje se o jeho využití v léčbě diabetické 
nefropatie formou kombinace s inzulínem. C-peptid totiž sti-
muluje endotel, zvyšuje produkci NO a zvyšuje perfuzi mikro-
cirkulací. Teoreticky by takto mohl působit na mikrovaskulární 
komplikace. Jiná studie popisuje, že diabetici 1. typu s vyššími 
koncentracemi C-peptidu lépe snášeli endotoxický šok.

Praktickou nevýhodou měření C-peptidu je skutečnost, že 
krevní vzorek je citlivý na uložení, „vadí“ mu delší skladování 
v teple, při němž vznikají konglomeráty C-peptid-proinzulín 
vedoucí k chybnému naměření nižších hodnot C-peptidu. Podle 
prof. Rušavého je třeba pamatovat také na to, že u dekompenzo-
vaných diabetiků s vysokou glykemií se naměří nízké hodnoty 
C-peptidu, neboť hyperglykemie snižuje sekreční schopnost 
beta-buněk a navíc ještě zvyšuje inzulínovou rezistenci. Přehléd-
nout nelze ani skutečnost, že řada diabetiků 1. typu nemá nízké 
koncentrace C-peptidu, neboť u nich ještě 12–15 let od stanovení 
diagnózy diabetu funguje reziduální sekrece inzulínu.

Z recentních domácích diabetologických učebnic se C-pep-
tidu podrobněji věnuje jen Praktická diabetologie (Pelikánová 
et Bartoš 2011), která byla nově vydána právě letos. Je uvedeno 
zejména toto:

1. Stanovení C-peptidu není přínosné při rozhodování o pře-
vodu pacienta na inzulinoterapii, a to z jasného důvodu: 
pacient v této situaci není dobře kompenzován z důvodu 
selhání předchozí léčby a inzulín je tedy dalším nutným 
krokem.

2. Neměřitelný C-peptid svědčí pro diabetes mellitus 1. typu.
3. Hodnoty C-peptidu nižší než 200 pmol/l a nízká odpověď 

na stimulaci by mohly být indikací k léčbě PAD. Při nor-
málních hodnotách C-peptidu nalačno a bez zvýšení po 
stimulaci se nelze vyjádřit k léčebným možnostem.

4. Normální hodnoty C-peptidu nalačno a jejich zvýšení po 
stimulaci je situace, která se většinou týká diabetiků 2. typu.

Prof. Rušavý ve svém příspěvku dospěl ke třem hlavním zá-
věrům. Měření C-peptidu je jen málo přínosné v klinické praxi 
(o jeho postradatelnosti svědčí i fakt, že jej minimálně polovina 
diabetologů nevyužívá). C-peptid může podpořit klinickou 
rozvahu při změně léčby u dobře kompenzovaného diabetika, 
ale vždy je jen pomocným ukazatelem. Neměřitelné hodnoty 
C-peptidu podporují diagnózu diabetu 1. typu, přítomnost C-
-peptidu tuto diagnózu ale nevylučuje.

Jaká dávka inzulínu je škodlivá?
U pacienta s diabetem 2. typu je v současnosti lékem prvé 

volby metformin, který by měl být ponechán po celou dobu tr-
vání léčby diabetu. Protože diabetes je progredující onemocnění, 
terapie se v jeho průběhu vrší. Ač dodnes není prokázáno, že by 
se inzulín nemohl u diabetu 2. typu použít hned v začátku, je 
často podáván až jako finální léčba. V souvislosti s inzulínem 
stojí za zmínku metoda, která stále více proniká do praxe: režim 
bazálního inzulínu. Léčba tzv. bazálním inzulínem u diabetiků 
2. typu vychází z předpokladu, že snížením lačné glykemie dojde 
ke snížení celého denního glykemického profilu a ke zlepšení 
kompenzace. Výhodou je, že dlouhodobě působící bazální 
analoga jsou bezpečná. Princip léčby bazálním inzulínem je 
založen na aktivní spolupráci pacienta, který si sám upravuje 
dávky bazálního inzulínu podle hodnot lačné glykemie tak, aby 
postupně dosáhl definovaného léčebného cíle. S tímto postupem 
jsou spojeny určité kontroverze týkající se právě titrace inzulínu. 
„Inzulín není jedovatý, je třeba si uvědomit, že klíčová není ko-
nečná dávka inzulínu, ale dosažení léčebného cíle“, zdůraznil prof. 
Kvapil. Jinak řečeno, kvalitu léčby nelze hodnotit podle množství 
aplikovaného inzulínu, důležité je dosažení stanoveného cíle, 
kterým je normoglykemie, cílové hodnoty glykovaného hemoglo-
binu a udržení kontroly hmotnosti. Pokud není cíle dosaženo, je 
nutné vždy pátrat po příčinách. Drtivá většina posluchačů znala 

ZPRÁVA - MÝTY, OMYLY A PRAVDY V DIABETOLOGII 2011 

Endokrinologie 
Michal Kršek

V nedávné době byla vydáno v českém i slovenském jazyce hned několik 
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horní hranici dávky bazálního inzulínu pro dobrou kompenzaci 
diabetu definovanou standardy České diabetologické společnosti, 
která je <0,6 IU/kg/den. Podle tohoto limitu tak například pacient 
o hmotnosti 120 kg a BMI 30 kg/m2 může užít 70 IU inzulínu 
denně. Podle prof. Kvapila může tento pacient v případě potřeby 
užít i dávku vyšší, nicméně řada lékařů se vědomě či podvědomě 
obává vyšších dávek inzulínu, zpravidla přesahujících „magickou“ 
hranici 40 IU denně. Protože seminář ve Starých Splavech cílil 
nejen na pravdy, ale i mýty a omyly, přiměl prof. Kvapil své kolegy 
uvažovat také nad srovnáním „síly“ běžně používaných analog 
detemiru a glarginu. Jedna jednotka detemiru obsahuje 24 nmol 
inzulínu, zatímco jedna jednotka glarginu jich obsahuje jen 6. Pro 
dosažení stejného účinku je navíc třeba aplikovat o 30 % jednotek 
inzulínu detemir více. Z hlediska počtu molekul aplikovaného 
inzulínu je tedy pro dosažení efektu nutno aplikovat násobně 
větší množství inzulínu detemir než inzulínu glargin. Co z toho 
vyplývá? V současnosti se objevují názory, že inzulín v bazálním 
režimu může mít kancerogenní účinky právě kvůli potřebě vyš-
ších dávek. Pro vztah mezi kancerogenitou a výší dávek inzulínu 
nejsou v současné době důkazy, navíc vzhledem k uvedené rozdíl-
né „síle“ obou analog lze vážně pochybovat o tom, že by pacienti 
v praxi užívali více inzulínu glargin než detemir.

Mýty, omyly a pravdy o glukometrech
Myslíte si, že všechny glukometry v České republice jsou 

kalibrovány na plazmu? Omyl. Myslíte si, že mezinárodní norma 
ISO je zárukou přesnosti měření? Nemusí tomu tak být. Ale 
začněme od začátku, od významu pravidelného měření glyke-
mie u diabetiků. Mezi lékaři je dobře známo to, co si na základě 
zkušenosti prof. Rušavého, autora přednášky o glukometrech ve 
Starých Splavech, řada pacientů bohužel stále neuvědomuje: že 
měření glykemie 3 až 5krát denně je předpokladem dosahování 
cílových hodnot glykovaného hemoglobinu u diabetiků 1. typu 
a diabetiků 2. typu na intenzifikovaném režimu. Díky pravidel-
nému měření zároveň klesá riziko vzniku hypoglykemie.

Přesnost měření může být kromě chyby analytické ovlivněna 
také chybou vzniklou v preanalytické fázi. Tato fáze zahrnuje 
období, kterým projde vzorek krve od okamžiku požadavku na 
analýzu až do doby, kdy je vzorek zpracován. V preanalytické fázi 
vzniká 80 % všech chyb a při měření glykemie glukometrem jde 
především o chyby způsobené počínáním pacienta. V případě, 
že nejsou všechny glukometry dostupné v ČR překalibrovány 

z plné krve na plazmu (a to nejsou), vzniká 14% chyba (plná 
krev má o cca 14 % nižší glykemii než plazma), která může být 
chybou samotného glukometru dále zvýšena až na celkovou 
chybu měření 35 %.

Nejpřesnějšího měření glykemie lze dosáhnout v laboratoři, 
kde se chyba měření pohybuje mezi 1,25–2,2 %. Laboratoře 
v České republice sledují celkem tři parametry: 
mezilehlá přesnost – rozptyl hodnot při měření téhož 

vzorku v čase (měsíc se vzorek měří jednou denně); výsle-
dek je vyjádřen jako variační koeficient (podíl směrodatné 
odchylky a průměrné hodnoty ze všech měření); přesnost 
zhoršují chyby náhodné;

 pravdivost – odchylka měřená od cílové hodnoty (tedy 
hodnoty, která by měla být naměřena); výsledek je jako 
odchylka (bias), tedy (x-x0)/x0, kde x=změřený výsledek, 
x0=cílová hodnota; pravdivost ovlivňují chyby systematické;

 kombinovaná nejistota – pravděpodobnost, že naměřený 
výsledek leží v intervalu (x+/-nejistota), zohledňuje kromě 
analytických vlivů (chyby náhodné a soustavné) i biologic-
kou variabilitu a další vlivy při měření.

Proužky v glukometru (tzv. suchá chemie) odvádějí méně 
přesnou práci, dochází k různým interferencím s jinými látkami. 
Podstatné je, aby glukometr na tuto skutečnost uměl reagovat 
a sám minimalizoval rizika preanalytických chyb. Nejsilnějším 
požadavkem na glukometr je tudíž jeho schopnost poskytnout 
co nejpřesnější výsledek. Nespornou výhodou glukometrů 
v praxi je jejich rychlost a přístupnost.

Standardy České diabetologické společnosti a České společnos-
ti klinické biochemie kladou na glukometry následující požadavky:

1. celková chyba měření (diference od laboratorní hodnoty 
glykemie nalačno) je pro koncentrace 3,3–5,5 mmol/l 15 %, 
pro koncentrace nižší je 0,5–0,8 mmol/l;

2. reprodukovatelnost měření by měla být do 5 % a pravdivost 
do 5 %;

3. glukometr má být jednou ročně srovnán s laboratoří a od-
chylka by neměla dosáhnout 15 %.

Dle mezinárodní normy ISO musí 95 % výsledků měřených 
glukometrem vykazovat následující maximální diference:
 +/- 0,8 mmol/l pro koncentrace nižší než 4,2 mmol/l;
 +/- 20 % pro koncentrace vyšší.
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V praxi je zřejmé, že limit 0,8 mmol/l je měkký parametr, 
neboť například při hranici hypoglykemie 3,8 mmol/l může tato 
tolerance vést k chybě až 22 %. Dalším problémem normy ISO 
je skutečnost, že glukometry v ČR jej sice musí mít, ale nezáleží 
na tom, jaká laboratoř a v jaké zemi normu potvrdila. O tom, že 
situace není zanedbatelná, svědčí i výsledky nezávislé a kvalitně 
provedené německé studie z roku 2010, podle níž normu ISO 
nesplnilo 11 z 27 testovaných glukometrů. Naopak za jedny 
z nejpřesnějších glukometrů vůbec lze považovat OneTouch 
Verio, které automaticky provádějí řadu kontrol a v případě 
problému nedojde k naměření výsledku.

Jak tedy vybrat ten správný glukometr? Již bylo opakovaně 
zdůrazněno, že musí jít o kvalitní a co nejpřesnější přístroj se 
schopností eliminace preanalytických chyb (obecně takové 
přístroje nabízejí největší výrobci na trhu). Za druhé je důle-
žité, aby glukometr umožňoval komunikaci s počítačem. Jak 
zdůraznil prof. Rušavý, stahování dat z glukometru do počítače 
ošetřujícího diabetologa umožňuje odhalit non-compliance 
pacienta. A přiznejme si, je pacient, který si soustavně neměří 
glykemie, vhodným kandidátem pro léčbu inzulínovou pum-
pou? Dalším důležitým požadavkem na glukometr je kvalita 
servisu od výrobce a samotné požadavky pacienta na vzhled, 
velikost nebo funkce glukometru. Pokud má lékař pacienty na 
peritoneální dialýze, měl by vždy pamatovat na to, zda je vybraný 
glukometr vhodný pro tyto nemocné. Dialyzační roztok totiž 
obsahuje maltózu, která interaguje s glukometrem a výsledkem 
jsou pak hodnoty glykemie vyšší než ve skutečnosti. Takto ne-
přesně měřený pacient je následně ohrožen hypoglykemií. Ne 
všechny značky glukometrů na trhu jsou vhodné pro pacienty 
s peritoneální dialýzou, mezi ty vhodné patří například Optium 
nebo OneTouch.

Česká diabetologická společnost je znepokojena situací pa-
nující kolem glukometrů v České republice, jako problém vidí 
odborníci především to, že u nás neexistuje jednotná kontrola 
přesnosti glukometrů (dnes stačí doložit normu ISO z jakékoli 
laboratoře ve světě), dále to, že některé glukometry jsou kalibro-
vány na plnou krev a jiné na plazmu a že glukometry mají různé 
úrovně kontroly preanalytických chyb. V současné době tak 
zástupci Společnosti vypracovávají podklady pro tyto návrhy:
kontrola přesnosti měření a posouzení kvality vnitřní kon-

troly u všech glukometrů, např. v rámci jednoho určeného 
pracoviště v republice;

měla by přestat platit podmínka pojišťoven pro preskripci 
proužků jen v případě, že je pojišťovnou vydán glukometr; 
prakticky nevyhovující je i skutečnost, že pojišťovna může 
glukometr měnit jen jednou za pět let.

Novinky nové i staré
Seminář uzavřel před sobotním obědem prof. Kvapil před-

náškou nabitou informacemi cestou od prevence diabetu po 
nejmodernější léčbu a obohacenou o historické reminiscence, 
humorné perličky a filozofické přesahy. Dotkněme se alespoň 
toho nejdůležitějšího z odborného obsahu.

Studie DPP (Diabetes Prevention Program) nás poučila o 
správném směru v prevenci diabetu. Studie rozdělila pacienty 
s porušenou glukózovou tolerancí do tří větví. Jedna byla léčena 
placebem, druhá metforminem a třetí životosprávou. Z hlediska 
prevence nejvíce uspěla životospráva a také metformin. Místo 
metforminu v prevenci diabetu později upevnily i další studie. 
Podstatné však je, že metformin dosahoval stejných výsledků 
jako zdravá životospráva pouze u osob mladších s BMI nad 
35 kg/m2, u štíhlých vyššího věku měl efekt srovnatelný s pla-
cebem. Vhodným kandidátem pro preventivní léčbu metformi-
nem je tudíž obézní jedinec s porušenou glukózovou tolerancí. 
Důležité ve studii DPP je i to, že rozdíly mezi větvemi pacientů 
byly patrné i po deseti letech sledování. Další analýza studie 
DPP podtrhla význam věku: zjednodušeně řečeno, u osob ve 
věku 25–45 let byl metformin stejně účinný jako životospráva, 
zatímco u osob starších 60 let byl metformin stejně neúčinný 
jako placebo. Z léčby metforminem by tedy mohli profitovat 
mladí obézní jedinci s porušenou glukózovou tolerancí, pro-
blémem bohužel je, že metformin není v Evropě registrován 
pro tuto indikaci.

V evropských zemích včetně Česka je diskutována mož-
nost prosazení glykovaného hemoglobinu jako diagnostického 
kritéria diabetu. Glykovaný hemoglobin jako diagnostický 
parametr nabízí tyto výhody: jednoduchost diagnostiky, ne-
měnnost během dne a malé kolísání během kratšího časového 
úseku (preanalytická stabilita). Na druhou stranu jeho nevý-
hodou je, že jej nelze použít jako kritérium u pacientů s anemií 
a hemoglobinopatií. Existují také menší skupiny osob s jinou 
kinetikou glykace, jejichž glykemie nekoreluje s glykovaným 
hemoglobinem. Nutným předpokladem pro ustanovení gly-
kovaného hemoglobinu jako diagnostického parametru je 
standardizace metod.

Významnou kapitolou v léčbě polymorbidního diabetika 
jsou statiny. Efekt statinů u pacientů s diabetem na riziko 
kardiovaskulárních (KV) příhod je stejný jako u nediabetické 
populace, roli nehraje ani věk, pohlaví, BMI, typ diabetu, pří-
tomnost hypertenze a mikroalbuminurie, kouření nebo hodnota 
glomerulární filtrace. Statiny jsou zkrátka zásadním preven-
tivním počinem u diabetiků 1. i 2. typu. Pravdou je, že statiny 
jsou spojeny se zvýšením rizika vzniku diabetu v nediabetické 
populaci o 9 % (možným vysvětlením je navození subklinické 
svalové slabosti u určitých pacientů mající za následek snížení 
fyzické aktivity), nicméně benefit statinů zřetelně převažuje 
nad jejich riziky.

Metaanalýza statinových studií ukázala, že snížení HDL-
-cholesterolu (již o 0,26 mmol/l) zvyšuje velmi významně KV 
riziko. Jedná se o tzv. reziduální (zbytkové) riziko. Studie VAHIT 
naopak prokázala, že zvýšení HDL-cholesterolu o 6 % sníží 
KV riziko o 20 %. HDL-cholesterol je farmakologicky nejlépe 
ovlivnitelný niacinem (zvyšuje koncentrace HDL-cholesterolu 
až o 20 % a současně snižuje koncentrace triglyceridů a LDL-
-cholesterolu). LDL-cholesterol je dobře ovlivnitelný statiny 
v normální nebo zvýšené dávce, do kombinace je doporučován 
niacin či ezetimib. Kombinace statinu s fibráty je výhodná 
u specifických skupin pacientů (s nízkými koncentracemi 
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HDL-cholesterolu a vysokými koncentracemi triglyceridů), 
možná je kombinace i s niacinem. V současné době vznikají 
studie mapující specifické účinky niacinu u diabetiků. Loni bylo 
např. zjištěno, že niacin vedl u diabetiků ke zlepšení endotelové 
dysfunkce.

Metoda neinvazivní mezodiencefalické modulace (MM) 
představuje způsob, jak nefarmakologicky ovlivnit řídicí cent-
rum organismu. Princip metody je využíván hlavně v neurologii 
k ovlivnění těžkých bolestivých stavů. Již práce prof. Zadáka 
prokázala 80% ovlivnění diabetické neuropatie pomocí MM. 
Interní klinika FN Motol recentně provedla jednoduše zaslepe-
nou a dvojitě překříženou studii u 25 pacientů randomizovaných 
k léčbě placebem nebo MM s následným cross-overem. Ač není 
jasné proč, MM vedla k ovlivnění mikrocirkulace u aktivně 
léčené skupiny, navíc se zcela překvapivě zlepšila kompenzace 
diabetu, došlo k poklesu glykovaného hemoglobinu o 1 % (me-
todická chyba byla vyloučena). MM je bezpečnou metodou, 
pacienti se po její aplikaci cítili subjektivně lépe.

Přehled novinek se nemohl obejít bez zmínky o inkretinech, 
rodinném stříbru soudobé diabetologie. Rok 2011 přinesl nové 
poznatky o sitagliptinu, prvním inkretinu vůbec, který má 
současně nejširší spektrum registrovaných léčebných možností. 
V práci publikované v lednu (Endocr J) sitagliptin snižoval mi-
kroalbuminurii (pravděpodobně cestou ovlivnění endoteliální 
dysfunkce). Výsledek byl zřetelně vyjádřen poměrem albumin/
kreatinin. Současně nedošlo ke změně glomerulární filtrace. Další 
práce přinesla ještě významnější výsledek (J Exp Med): sitagliptin 
zde poměrně významným způsobem snížil krevní tlak, což by 

mohlo mít z dlouhodobého hlediska vliv na snížení KV rizika.
Závěr přednášky patřil právní problematice důležité pro 

každodenní praxi: prof. Kvapil upozornil na skutečnost, že indi-
kace léku uvedené v SPC (souhrnu informací o přípravku) jsou 
závazné a použít lék mimo tuto indikaci, tedy takzvaně off-label, 
lze pouze v případě, že o tom rozhodne MZ ČR. Sám lékař se 
pro off-label preskripci může rozhodnout v situaci, kdy: a) není 
registrován jiný léčivý přípravek podobných terapeutických 
vlastností, b) podobný přípravek je registrován, ale není v dis-
tribuci, c) existují zásadní vědecké poznatky, které preskripci 
odůvodňují. Klíčové je, že lékař musí v těchto situacích splnit 
informační povinnost vůči pacientovi nebo jeho zákonnému 
zástupci. Pokud se tak nestane, důsledky mohu být správní 
(pokuta až 100 000 Kč), disciplinární (až vyloučení z ČLK), 
občansko-právní (pokud pacientovi vznikne škoda – je za ni 
považována i psychická újma) nebo trestně-právní (ublížení na 
zdraví, usmrcení z nedbalosti).
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Komentář

Medicína zatím nedovede vyléčit diabetes mellitus. Léčba, 
která je užívaná však zachraňuje život, brání rozvoji mikro-
vaskulárních komplikací, které invalidizují, a snižuje riziko 
komplikací makrovaskulárních. S vývojem poznání se do rukou 
lékařů a pacientů dostávají nové léky, jejichž smyslem, je zlepšit 
výsledky terapie diabetu. Je samozřejmým požadavkem na tuto 
terapii, aby byla při dlouhodobém podávání nejen účinná, ale 
i bezpečná. Veškeré léky, které jsou uváděny na trh, jsou velmi 
pečlivě testovány z hlediska bezpečnosti, a to, s ohledem na 
dlouhodobost předpokládané terapie, velmi zevrubně i z hle-
diska potenciálního rizika kancerogenity.

Poté, co byly vědeckou veřejností jednoznačně zamítnuty 
analýzy ve studii Hemkensově (účelově špatné užití statistic-
kých metod, nekorektní závěry při nedostatečných informacích 
o rizikových parametrech hodnocené populace), a poté, co se 
dalšími analýzami nepotvrdily další nekonzistentní výsledky 
podobných analýz databází, byl nyní uveřejněn další pokus, jak 
zdiskreditovat inzulín glargin.

Suissa s kolektivem autorů uveřejnili podrobnou analýzu 
možného vztahu vzniku karcinomu prsu k léčbě inzulínem 
glargin u nemocných s diabetem 2. typu. Základní analýza 
ukazuje, že léčba inzulínem glargin není spojena se zvýšením 
rizika vzniku karcinomu prsu. Pro ženy léčené pouze inzulínem 
glargin je jednoznačná tendence ke snížení rizika karcinomu 
prsu, naopak u žen, které byly nejprve léčeny jinými inzulíny 
a následně, po 5 letech, inzulínem glargin, se toto riziko hra-
ničně zvyšuje. Sami autoři v textu uvádějí (z důvodu možných 
metodických námitek), že výsledek může být dílem náhody. 
Zdůraznit je nutno, že populace nejsou srovnatelné s ohledem 
na základní rizikové faktory (kouření, BMI), což ale reálně 
znamená, že výsledek neznamená vůbec, ale vůbec nic.

Důvody, které mě vedou k zásadnímu, jednoznačnému a dů-
raznému odmítnutí závěrů citované studie jsou spekulativní, 
experimentální a logické.

 Spekulativní důvody mohu shrnout do následující 
úvahy: nezdá se mi pravděpodobné, že by v zadání základní 
analýzy bylo definováno jako cíl vyhodnocení rizika malignit 
u osob, které byly nejprve léčeny běžnými inzulíny a následně 
glarginem. Tato úvaha postrádá jakoukoliv logiku, není pode-
přena žádným argumentem, na němž by bylo možno postavit 
vědeckou hypotézu. Takže nabývám dojmu, že soubor dat byl tak 
dlouho analyzován, až „něco vypadlo“. Toto něco se pak zahalilo 
do hávu velmi složitých statistických analýz, které mají překrýt 
nejen prázdnotu myšlenek, ale jistě také to, že cílem a zadáním 
bylo nějaký vztah najít. Tuto mou spekulaci stvrzuje závěr ab-

straktu – jednoznačný, bez zpochybnění, které je zásadní – data 
nesrovnávají stejné soubory.

Lépe než prof. Haluzík ve stati uveřejněné ve sborníku Diabe-
tologie 2011 nedovedu vyjádřit námitku na úrovni interpretace 
experimentálních poznatků (viz citace v rámečku). Mohu než 
dodat, že se běžně udává, že inzulín detemir má nižší mitogenní 
aktivitu ve srovnání s humánním inzulínem, ale současně au-
toři vždy opominou dodat, že koncentrace molekul v inzulínu 
detemir (Levemir) je čtyřikrát větší v porovnání s inzulínem 
glargin. A protože je přesto méně účinný, tak k dosažení stejného 
terapeutického efektu je nutné aplikovat proti třem molekulám 
inzulínu glargin 16 molekul inzulínu detemir.

 

 Logické důvody pro odmítnutí výše uvedené studie 
jsou následující: autoři se vyhýbají hodnocení vztahu terapie 
inzulínem glargin a rizika malignit u pacientů s diabetem 
1. typu téměř explicitně. Přitom, kdyby toto nebezpečí skutečně 
hrozilo, jistě se projeví zejména u těchto pacientů, kteří byli 
léčeni inzulínem glargin jako první, a jsou tak i léčeni nejdéle. 
Naopak, z epidemiologických studií je známa pozitivní vazba 

Komu prospívá?
Milan Kvapil

Experimentální in vitro studie ukazují, že afinita glar-
ginu k IGF-1 receptoru je vyšší než u humánních inzulínů 
a také než u druhého dlouhodobého inzulínového analoga 
Levemiru, což by potenciálně mohlo zvyšovat jeho mito-
genicitu. Řada experimentálních studií publikovaných v 
posledním roce však naznačuje, že tomu tak velmi pravdě-
podobně není. Molekula vlastního glarginu, jehož afinita 
k IGF-1 receptoru je vyšší než u jiných inzulínů, je totiž v 
organismu velmi rychle metabolizována na tzv. M1 a M2 
metabolit. M1 metabolit, který tvoří většinu cirkulujícího 
glarginu v organismu, má afinitu k IGF-1 receptoru dokonce 
nižší než humánní inzulín. Dalším argumentem svědčícím 
proti mitogennímu účinku glarginu je fakt, že koncentrace 
glarginu v cirkulaci se pohybují v řádu pmol/l, zatímco 
hladiny IGF-1 dosahují nanomolárních hodnot. Vzhledem 
k tomu, že afinita IGF-1 k IGF-1 receptoru je podstatně 
vyšší něž afinita inzulínu, je velmi nepravděpodobné, že by 
se významnější množství glarginu mohlo na IGF-1 receptor 
vázat a stimulovat jej in vivo.

Haluzík, M. Diabetes a nádory. In: Kvapil, M. Diabetologie 
2011. Praha: Triton, 2011.
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Lékařská a sesterská sekce má společné i oddělené odborné 
bloky. V sesterské sekci si dovolujeme upozornit na novinky 
v resuscitaci, diabetologii a péči o kůži novorozence.

Setkání je doplněno o dva workshopy: praktický nácvik 
základního ovládání inzulínových pump a glukometrů a mo-
derní obvazové techniky, setkání se specialistou a interaktivní 
kazuistiku. Jako součást sobotního programu je plánováno 
celonárodní setkání učitelů škol při nemocnicích.

Akce bude zařazena do systému postgraduálního vzdělá-
vání ČLK a ČAS.

Organizační zajištění: www.nucleus.cz
Kontakt na odborný program: 

 MUDr. David Neumann, Ph.D.
 neumann@fnhk.cz 

Kontakt na pořadatele: 
 prof. MUDr. Milan Bayer, CSc.
 tel. 495 832 840; bayerm@lfhk.cuni.cz

Kontakt na setkání učitelů škol při nemocnicích: 
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Příjem abstrakt končí 12. 9. 2011, aktivní účastníci mají vstup zdarma. 
Přihlášky k pasivní účasti za zvýhodněnou cenu lze zaslat do 30. 9. 2011.

Upoutávka

mezi somatotypem (a tedy BMI) a rizikem malignit (typicky 
u žen pykniček s karcinomem prsu). Tyto osoby jsou ale také 
typicky inzulinorezistentní. Jsou tedy, mají-li diabetes, hůře 
kompenzované, a proto mají lékaři tendenci tyto osoby léčit 
nejmodernějšími léky s cílem dosáhnout lepšího výsledku. 
V uvedené studii tento základní rizikový parametr nebyl hod-
nocen.

Zajisté je třeba prověřovat veškerá podezření na závažné 
nežádoucí účinky, která se objeví po registraci léků, tedy poté, 
co se dostanou do běžného užívání. Považuji však za velmi ne-

bezpečné, nesprávné a nekorektní interpretovat získané výsledky 
retrospektivních analýz se zřejmým cílem nevyváženou infor-
mací poškodit kvalitní léčbu, jak jsme toho svědky opakovaně 
ve vztahu k inzulínu glargin.

Literatura
Hemkens, L. G., Grouven, U., Bender, R. et al. Risk of malignancies in patients with dia-
betes treated with human insulin or insulin analogues: a cohort study. Diabetologia 52, 
9: 1732–1744, 2009.
Rosenstock, J., Fonseca, V., McGill, J. B. et al. Similar risk of malignancy with insulin glar-
gine and neutral protamine Hagedorn (NPH) insulin in patients with type 2 diabetes: fi n-
dings from a 5 year randomised, open-label study. Diabetologia 52, 9: 1971–1973, 2009.
Suissa, S., Azoulay, L., Dell‘aniello, S. et al. Long-term eff ects of insulin glargine on the risk 
of breast cancer. Diabetologia. Epub 26. 5. 2011.

Obr. č. 1: Metabolismus inzulínu glargin

O
br

áz
ek

: A
rc

hi
v 

au
to

ra

44 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 3/2011
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Kapitoly z historie

Spolu s Avicennou (980–1037) nejvýznamnější lékař islám-
ského středověku se vlastním jménem nazýval Abú Bakr Muha-
mmad ibn Zakaríjá ar-Rází. Mluví se o něm jako o arabském 
lékaři perského původu.

Arabské lékařství vycházelo nejen z řecké medicíny, ale 
i z textů staroindických a staroegyptských. Začala se v něm 
uplatňovat chemie a botanika, což umožnilo zřizování zvláštních 
zařízení na výrobu léků – lékáren. Arabům je připisován i objev 
filtrace a destilace. V 8. století Al-Džeber jako první vyrobil 
některé kyseliny a dusičnan stříbrný.

Rhazes se narodil ve městě Raj v provincii Khorosan v teh-
dejší Persii. Od dětství měl široký okruh zájmů a věnoval se 
zejména umění a hudbě (dobře zpíval a velmi dobře hrál na 
loutnu), později i filozofii a cizím jazykům. Dlouho si neuměl 
najít vhodné zaměstnání. Teprve ve svých třiceti letech se roz-
hodl pro lékařství a začal studovat medicínu u známého lékaře 
Ibn Zein al Taberího v Bagdádu. Po dokončení studia se podle 
tehdejšího zvyku vydal na tříletou studijní cestu po okolních 
zemích, při níž navštívil i některé státy v Malé Asii a Africe.

Po návratu vedl nejprve nemocnici ve svém rodném městě, 
později se vrátil do Bagdádu (tehdejšího střediska islámské 
vědy na východě – na západě jím byla Cordóba), kde se brzy 
stal známým lékařem. Mnohé významné osobnosti si jej zvaly 
ke konzultacím, brzy nato se stal dokonce jako první muslim 
osobním lékařem zdejšího kalifa (v počátcích islámu bylo lékař-
ství výhradní doménou křesťanů a židů). Ten jej pověřil, aby ve 
městě vybudoval novou nemocnici, o čemž se vypráví půvabná 
pověst: Rhazes vybíral nejvhodnější místo pro postavení nemoc-
nice tím způsobem, že po celém blízkém okolí města rozestavil 
talířky s čerstvým masem. Denně pak sledoval, kde zůstane 
nejdéle čerstvé a toto místo pak označil za nejzdravější a tam 
dal nemocnici postavit. Kalif Rhazese jmenoval jejím vedoucím 
lékařem. Při nemocnici Rhazes založil také lékařskou školu, na 
níž sám přednášel.

Nemocnici nejen řídil, ale sestavil také příručku rad a směr-
nic k výstavbě dalších nemocnic, která vycházela především 
z hygienických zásad. Rhazesovy lékařské schopnosti pramenily 
z jeho širokého rozhledu v jiných vědách, zejména v chemii, 
matematice, astronomii, teologii a filozofii – byl skutečným 
polyhistorem. Své žáky učil, že rozhodující pro správné zjiš-
tění choroby a její léčení je soustavné a důsledné pozorování 
nemocného. Ke zvýšení efektivnosti léčby prosazoval zavedení 
specializace. Správně tvrdil, že „jeden lékař nemůže léčit všechny 
choroby“.

Pozoruhodný byl také jeho sociální zájem o pacienta během 
léčby, který se výrazně projevil v jeho knihách „Medicína pro 

ty, kteří si nemohou dovolit lékaře“ a „O medicíně chudých“. Své 
etické zásady vyjádřil v dalším zajímavém díle, které se jmeno-
valo „I lehké choroby se mohou léčit velmi těžce“. V něm poprvé 
podrobně rozebírá komplikace chorob.

Rhazes účinně zasáhl také do chirurgie. Mimo jiné sestrojil 
přístroj na odstraňování cizích těles z hrtanu. Také o tom, jak při-
šel na tento vynález, se traduje zajímavá pověst: Jeho bratranec se 
zadusil kostí, která mu uvázla v hrtanu a on musel jen bezmocně 
přihlížet této rodinné tragédii. Tato událost jej podnítila k sestro-
jení hrtanových kleští. Připisuje se mu i zásluha na uvedení vaty 
jako obvazového materiálu na rány a na vysávání vytékající krve.

Uvádí se, že za svůj život napsal více než 200 studií z růz-
ných vědních oborů, z čehož bylo 50 titulů věnováno lékařství. 
Z hlediska léčení cukrovky nás nejvíce zajímá dílo nazvané 
„Medicínská kniha zasvěcená Mansúrovi“ (napsal je při svém 
pobytu v Chorásánu na dvoře zdejšího vládce Abú Mansúra). 
Toto desetisvazkové dílo zahrnuje všechny tehdy známé obory 
medicíny. Zvláštní díl je věnován chirurgii a je nesporně zají-
mavé, že kromě popisu jednotlivých chorob věnuje nemalou 
pozornost také otázkám dietetiky.

Rhazes
(28. 8. 865–27. 10. 925)
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Rhazesův hostitel Al-Mansúr však byl nejen štědrý, ale také 
krutý. Jedna z legend vypráví, že přijal od Rhazese věnování 
díla, štědře jej odměnil a dal mu také vystavět pec na provádění 
alchymistických pokusů. Když však pokusy nedopadly tak, jak si 
vladař přál a očekával, Al-Mansúr se prý rozlítil a ztloukl Rha-
zese tak, že mu zranil oko tak vážně, že Rhazes následně oslepl.

Druhé významné Rhazesovo encyklopedické dílo o lé-
kařských poznatcích starověku a raného středověku „Poklad 
lékařství aneb Všeobsažná kniha medicíny“ – zahrnuje dokon-
ce 25 dílů, v nichž popisuje jednotlivé choroby, jejich léčbu 
a přípravu léků a pozoruhodné je, že v něm věnuje pozornost 
i dějinám medicíny. V 829 heslech je zde uveden soupis jedno-
duchých léčivých prostředků, metod a přípravků, ve formě lek-
tvarů, pilulek obalených zlatem nebo stříbrem, obkladů, čípků, 
léčivých vín, aj. Popsal zde celkem 33 chorobopisů, mj. také zánět 
slepého střeva, žlučový průjem nebo křečovité záchvaty v těho-
tenství a také reakce oční zornice na dopad světla. Např. bolest 
zubů pokládal za důsledek podráždění nervu, doporučoval 
plombování zkažených zubů a jejich vykuřování. Zdůrazňoval 
také dietetické účinky hudby (doporučoval těhotným ženám, 
aby zpívaly), užíval hudbu jako psychoterapii.

Rhazes toto obrov-
ské dílo nestihl dopsat 
a dokončili jej až jeho 
žáci. O jeho latinský 
překlad se postaral sicil-
ský král Karel z Anjou 
(1226–1285), který ho 
zadal lékaři jménem Fa-
rag ben Salem z města 
Girgenti. Originál to-
hoto díla je uložen ve 
španělském královském 
zámku Escorial. Další 
Rhazesova díla přelo-
žil Gerhard z Cremony 
(1114–1187).

Jeho třetí  nejvý-
znamnější práce má název „Kniha o nákazách“ (někdy bývá 
také nazývána „Knihou moru“). Poprvé vyšla v Benátkách v roce 
1498. Jedná se o vůbec první spis, který byl věnován infekčním 
nemocem. Rhazes tu jako první mj. popsal neštovice a spalničky 
a jejich příznaky, průběh a léčení, byť ve smyslu Hippokrata 
(460–377 př. n. l.) a jeho učení o porušení tělesných šťáv. (Ne-
štovice nebyly známy v klasickém starověku, ale dobře je znali 
v Číně a ve východní Asii). Vycházel však z přesvědčení, že se 
jedná o různé formy jedné choroby. Za hlavní příznaky neštovic 
považoval bolesti v kříži, svědění kůže, skleslost celého těla, 
povšechnou nevolnost, doprovázenou škytavkou a bolestmi 
v hrdle, suchost v ústech, kašel, nechutenství, neklid a úzkostný 
stav. Zvláštní péči doporučoval věnovat očím.

Podle jeho tehdejších představ byly všechny infekční choroby 
různými projevy jedné a téže nemoci, kterou nazval „morem“. 
Vycházel přitom ze svých klinických pozorování, o čemž svědčí 
i jeho výrok: „To, co je psáno v knihách, nemá takovou cenu jako 

zkušenosti lékaře, který 
myslí a uvažuje“.

Zvláště pečlivě v této 
knize popsal způsob vy-
šetřování nemocných 
dětí. Důraz kladl i na 
hygienu a izolaci ne-
mocných od zdravých 
dětí. Za osvědčenou 
metodu léčení považo-
val omývání těla mír-
ně okyselenou vodou 
a vymývání hrdla a očí. 
Tato jeho kniha vyšla 
v mnoha překladech, 
nejen latinsky, ale i v řadě evropských jazyků.

Zajímavé je, že již v první polovině 15. století byla do češ-
tiny přeložena jeho kniha „Ranné lékařství“ – její překlad je 
připisován Husovu příteli – Mistru Křišťanovi z Prachatic 
(1366–1439), českému lékaři a astronomovi, děkanovi filozo-
fické fakulty a několikanásobnému rektorovi pražské univerzity.

Rhazesovy lékařské názory vycházely ze starořecké materi-
alistické filozofie – i proto byl nazýván „Arabským Galenem“. 
Navazoval také na práci známého arabského lékaře Isaaka Ben 
Sulejmána (830–920), který mj. přepracoval učení Galéna 
o úloze diety při předcházení chorobám. Právě jemu se připisuje 
výrok: „Když máš při léčení nemocného na výběr lék nebo dietu, 
zvol rozhodně jen dietu!“. Rhazesovy názory byly velmi vážně 
uznávány v medicíně až do 17. století. K zajímavostem jistě 
patří také to, že slavný lékař Andreas Vesalius (1514–1564), 
považovaný za zakladatele novověké anatomie, napsal disertační 
práci, která byla parafrází právě na Rhazese. Třebaže se Rhazes 
proslavil svými vědomostmi a diagnostickými a terapeutickými 
schopnostmi, nakonec zemřel slepý a v chudobě.

KAPITOLY Z HISTORIE

Mgr. Josef Švejnoha
U kombinátu 39
100 00 Praha 10
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