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Editorial

Eponym, též eponymos (z řeckého dávající jméno), je skutečná nebo smyšlená osoba, 
jejíž jméno bylo dáno rodině či rodu, etnické skupině, věci, objevu, vynálezu, místu apod. 
(Wikipedia.cz)

Přiznám se, že mám slabost pro poznámky pod čarou. Hlavní text je jaksi samo-
zřejmý, konec konců o něj přeci v knize či časopise jde, pro něj bylo médium stvořeno 
a jemu (a jeho prostřednictvím čtenářům) slouží. Ale poznámka pod čarou? Krátký text 
vytištěný písmem na hranici čitelnosti ukrytý kdesi na okraji stránky (a naší pozornosti)? 
Věčný plebejec tištěných médií? Je mou láskou a slabostí. Často přinese jen zajímavou 
maličkost, střípek informace, bez které bych dozajista mohl i nadále žít, ale která mne 
překvapí, zaskočí, doplní malý kousek do mozaiky vědění. Je to cosi navíc, za co není 
třeba se stydět, pokud to nevíme (vždyť přeci i autor či redaktor je pokládal za natolik marginální, že 
jej umístil do poznámky pod čarou). Někdy také ingredience, která ukazuje, jak se naše vědění košatí 
a bují, jak za první řadou faktů je vždy ještě nějaká další, skrytější a za ní další a další...

Typickou poznámkou pod čarou, kterou najdete v našem časopise, jsou eponyma. Stopy, které 
v podobě svého jména otištěného do běžných jevů, procesů, přístrojů či nemocí, po sobě zanechali 
naši předchůdci, velcí (a mnohdy i méně významní – historie není ani trochu spravedlivá) lékaři, che-
mici, astronomové, přírodovědci, výzkumníci, vynálezci, technici... Kolegové redaktoři ví, jak mne 
potěší každé nové eponymum, každý nový eponym ukrytý v názvu choroby, příznaku, přístroje či 
postupu (Stent, Röntgen, Somogyi, Neisser...). Za dobu existence našich časopisů jsme jich publiko-
vali stovky a v té či oné podobě se na koncipování eponymických poznámek pod čarou podílel každý 
redaktor, který kdy pracoval pro některý z časopisů nakladatelství GEUM. Vědění je stavba, kterou 
stále budujeme a která stojí na práci našich předchůdců. Myslím, že stojí za to je připomínat, i když 
nám na to mnohdy, v běhu rychle kvasícího času a potřeby stále lepšího výkonu, zbývá prostor jen 
v poznámkách pod čarou.

Stejně tak, myslím, stojí připomenout, zaznamenat a ocenit, pokud někde vznikají pozoruhodné 
věci a obdivu hodné výkony. S kolegialitou a vstřícností zaznamenat, co se povedlo jiným, inspirovat 
se a třeba i motivovat k porušení rutiny denního života, jež nás mnohdy svádí k tomu žít jen problé-
my dnešního dne – úhradou pojišťovny, denními problémy našich pacientů, ne zrovna ideálním nad-
řízeným (či podřízenými), financemi, úkoly... Snažíme se v našich časopisech nejen publikovat kazu-
istiky, zprávy ze studií a odborné články, ale pokud možno i mapovat dění v našem oboru (ať již sami 
nebo s vaší pomocí), hovořit se zajímavými a inspirativními odborníky, upozorňovat na novinky, 
akce, projekty. A v diabetologii a endokrinologii je vskutku o čem psát, domnívám se, že se naše obory 
nemají zač stydět – ať již se jedná o zajímavé osobnosti nebo nové postupy a metody léčby. Jsem si 
jist, že právě nyní vzniká ve výzkumu i praxi diabetologie řada nových „eponym“. Těšme se z toho, 
že můžeme být u toho.

S přáním pěkného podzimu
Karel Vízner

šéfredaktor

Eponyma

Fotografie na obálkách:

Kazuistiky v diabetologii
Scutellaria mociniana Benth.
(šišák kostarický)
Ozdobná rostlina z čeledi Lamia-
ceae s půvabným českým názvem 
šišák rostoucí divoce na území Kos-
tariky, Guatemaly a Mexika. V  ČR 
je pěstován v botanické zahradě 
v  Liberci. Některé druhy tohoto 
rodu mají i medicínské uplatnění. 
Například kořen šišáku bajkalského 
(známý jako Huang Qin) je po stale-
tí užíván v tradiční čínské medicíně 
pro podporu imunity. Podle aktuál-
ních výzkumů baicalein, flavonoid 
obsažený v tomto kořeni, inhibuje 
NO, některé cytokiny a chemokiny 
produkované makrofágy a snad má 
i antihistaminové a antileukotrieno-
vé působení.

Endokrinologie
Mučenka (Passiflora sp.)
Velmi početný rod (snad 520 druhů) 
subtropických a tropických rostlin, 
obvykle popínavých či liánovitých. 
Typické jsou nápadnými pravidel-
nými květy, pro které je řada druhů 
mučenek pěstována jako pokojová 
rostlina po celém světě. Bobule mu-
čenky jedlé jsou oblíbených ovo-
cem, známým i u nás pod názvem 
maracuja. Výtažek z mučenky je mj. 
součástí fytofarmaka Novo-Passit 
užívaného jako sedativum a anxio-
lytikum.

(Foto: © Geum - Mgr. Karel Vízner)

Poznámka pod čarou:
Pohledné zvíře ve skvrnité kožešině je serval (Caracal serval) – kočkovitá šelma jihoafrických 

savan a volných plání. Je schopen ulovit i menší antilopu, jeho potravou jsou však častěji daleko 
drobnější živočichové nebo třeba i ovoce. Při lovu dokáže vyskočit až do výšky jednoho a vzdálenosti 
čtyř metrů. Serval vlevo, šéfredaktor vpravo.
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Základní zásady kontinuální monitorace 
glykemie – pomohou nám v kompenzaci 
diabetu?

Souhrn:
Kontinuální monitorace glykemie (CGM) představuje novou technologii, která 

může změnit nejen život řady pacientů s diabetem, ale i přístup k léčbě diabetu a po-
žadované normy pro dobrou kompenzaci. Přesto že se tato technologie i v naší repub-
lice rozvíjí již několik let, zůstává řada otázek nezodpovězena: Kdo by měl především 
využívat CGM? Jaké jsou povinnosti zdravotníků řídících CGM? Jaké jsou hlavní zá-
sady efektivní RT monitorace? 

Cílem našeho úvodního článku není hodnotit přesnost a účinnost jednotlivých 
systémů CGM. V nové rubrice chceme pomoci lékařům orientovat se ve výstupech 
z kontinuálních monitorů a dobře edukovat pacienty. Jen u pacientů, kteří používají 
senzor opakovaně delší dobu a jsou poučeni, dochází ke zlepšení glykovaného hemo-
globinu i ke snížení výskytu akutních komplikací. Proto je nezbytné, aby jak pacienti, 
tak zdravotníci získávali „kontinuální“ zkušenosti při interpretaci dat z kontinuál-
ních monitorů.

Summary:
Continuous glucose monitoring (CGM) is an evolving technology with the po-

tential to revolutionize current concepts of glycemic control and optimal diabetes 
management. Many questions regarding CGM are unanswered till now: How to iden-
tify patients likely to experience the best outcome with CGM? What are the profe-
ssional CGM staff responsibilities? What are the practical tips for successfully use 
of rt-CGM? 

The accuracy and efficacy of various systems of CGM is not the aim of our article. 
We would like to help health care professionals to improve orientation in CGM data 
output and up-to date educate patients in the new section. Educated subjects with 
greater sensor utilisation showed a greater improvement in glycosylated hemoglobin 
levels and decrease in acute diabetes complications. It is essential that both patients 
and clinicians receive “continuous” adequate training in interpreting and responding 
to CGM system data.

Jirkovská, A. Základní zásady kontinuální monitorace glykemie – pomohou nám v kompenzaci diabetu? 
Kazuistiky v diabetologii 9, č. 4:  4–8, 2011.

Klíčová slova: 
 � kontinuální monitorace 

glykemie
 � diabetes
 � glukózový senzor

Key words: 
 � continuous glucose 

monitoring
 � diabetes
 � glucose sensor

Alexandra Jirkovská 
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Úvod
Kontinuální monitorace glykemie (CGM) představuje no-

vou technologii, která může změnit nejen život řady pacientů 
s diabetem, ale i přístup k léčbě diabetu a požadované normy pro 
dobrou kompenzaci. V  České republice jsou v  současné době 
hrazeny většinou zdravotních pojišťoven 4 kontinuální mo-
nitorace glykemie pomocí senzoru ročně u pacientů léčených 
inzulínem, kteří nerozpoznávají hypoglykemie a u pacientů 
neuspokojivě kompenzovaných i při léčbě inzulínovou 

pumpou – s glykovaným hemoglobinem (HbAlc) nad 5,3 % 
(IFCC). Podle registračního listu výkon začíná kontaktem s pa-
cientem, vysvětlením průběhu vyšetření a zaučením v obsluze 
přístroje. Po aplikaci senzoru do podkoží následuje inicializace 
monitorace a zadání kalibračních glykemií spojené s  edukací 
pacienta o dalších kalibracích přístroje, o zaznamenávání infor-
mací týkajících se aplikace inzulínu, příjmu potravy a fyzické 
aktivity. Při „real time“ monitoraci je nezbytné poučit pacienta 
i o úpravách režimu při hypoglykemiích nebo hyperglykemiích. 

4 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 4/2011



Po ukončení kontinuální monitorace transportuje pacient nebo 
zdravotník údaje z  monitoru do počítače pomocí specielního 
software a vytiskne je nebo uloží pro další analýzu. Nezbytnou 
součástí výkonu je vyhodnocení výsledků monitorace za účelem 
optimalizace terapie, nezbytný je i příslušný záznam do doku-
mentace o provedené edukaci. Jak vyplývá z této definice výko-
nu, převážná část je věnována edukaci pacientů. Máme pro ni 
dostatek zkušeností? Víme, komu může kontinuální monitorace 
nejvíce prospět? Náš seriál kazuistik založených na konkrétních 
zkušenostech s CGM by měl mnohému napomoci.

Kdo by měl především využívat CGM?
Odpověď není zdaleka jednoznačná. Např. podle posled-

ních doporučení Americké asociace klinických endokrinologů 
pro CGM z roku 2010 (Blevins et al. 2010) mohou (často ve 
shodě s našimi doporučeními) nejvíce z „Real Time (RT)“ ne-
boli „osobní“ CGM profitovat:
1. dospělí pacienti s DM 1. typu, kteří:
•	 nerozpoznávají hypoglykemie nebo mají časté hypoglyke-

mie;
•	 mají HbAlc nad požadovanou hodnotou nebo mají časté 

kolísání glykemií s  těžkými hypoglykemiemi nebo mají 
riziko hypoglykemií při snižování HbA1c;

•	 ženy v prekoncepčním stadiu a během těhotenství.
2. děti a adolescenti s DM 1. typu, kteří mají HbA1c pod 5,3 % 
(IFCC) a jsou vysoce motivovaní nebo mladí lidé, kteří mají 
HbA1c nad 5,3 % a jsou ochotni používat senzor tak často, jak 
se jim doporučuje (čili mají dobrou compliance).

RT „osobní“ CGM „na zkoušku“, tj. na přechodnou dobu je 
možné doporučit podle stejného zdroje:
•	 mladým lidem, kteří dělají častý selfmonitoring;
•	 spolupracujícím rodinám dětí do 8 let, zejména mají-li 

problémy s hypoglykemií.
Naopak intermitentní používání, zvláště „profesionálního“ 

CGM, čili zaslepeného senzoru, autoři doporučují mladým 
diabetikům 1. typu:
•	 s nočními hypoglykemiemi nebo dawn fenoménem;
•	 s nerozpoznáváním hypoglykemií;
•	 s postprandiální hyperglykemií.

Panelová diskuse publikovaná v roce 2008 jako Consensus 
guidelines for CGM (Hirsch et al. 2008b) doporučovala CGM 
především:
•	 u diabetiků 1. typu, kteří i při adekvátním selfmonitoringu 

glykemií glukometrem nemají uspokojivé hodnoty HbA1c 
nebo mají variabilní glykemie;

•	 u pacientů, kteří mají obavy z  hypoglykemií, a proto si 
udržují vyšší glykemie;

•	 u diabetiků 2. typu, jimž intermitentní CGM pomáhá po-
znat faktory, které ovlivňují jejich vlastní glykemie, racio-
nálně využívat selfmonitoring glukózy v době, kdy mívají 
výkyvy glykemie podle CGM a nastavit co nejlépe ade-
kvátní terapii;

•	 u pacientů se syndromem neuvědomování si hypoglyke-
mie a u pacientů s častými těžkými hypoglykemiemi;

•	 CGM může být prospěšná také u pacientů s  gastroparé-
zou, hospitalizovaných diabetiků, sportovců, těhotných 
žen.

Naše současné doporučení (Jirkovská 2009) dále pod-
poruje CGM ve vyšší frekvenci než podle stávajících hraze-
ní zdravotní pojišťovnou u pacientů, kteří splňují požadavky 
na kontinuální monitoraci glykemie a i při 4 provedených mo-
nitoracích v roce:
•	 měli v posledních 12 měsících těžkou hypoglykemii vyža-

dující pomoc druhé osoby nebo
•	 mají kontinuální monitorací doložené nerozpoznávání 

nočních hypoglykemií nebo
•	 těhotné diabetičky s  neuspokojivou kompenzací diabetu 

nebo
•	 dětští diabetici s neuspokojivou kompenzací diabetu.

Podmínkou po navýšení počtu senzorů musí být dobrá 
spolupráce pacienta s kontinuální monitorací doložená absol-
vováním edukace diabetologem při předchozích čtyřech kon-
tinuálních monitoracích v příslušném roce.

Jaké jsou povinnosti zdravotníků řídících 
CGM?

Tyto povinnosti jsou obsahem výše zmíněného vykazování 
kontinuální monitorace zdravotním pojišťovnám. Na zacvičení 
pacienta v  technickém zvládání CGM se podílejí nejen zdra-
votníci, ale také zástupci příslušných firem. Nejdůležitější sou-
částí edukace pacienta zdravotníky je ale interpretace záznamů 
CGM, a to nejlépe při návštěvě u edukační sestry a lékaře, ale 
také intermitentně telefonicky nebo přes internet. Firemní 
edukátoři mohou také pomáhat pacientům pomocí webových 
stránek s informacemi o produktech nutných k CGM, servisní 
službou a oficiálními edukačními materiály. Při použití zaslepe-
ných senzorů je nezbytné zdůraznit pacientům rovněž edukaci 
interpretace příslušných záznamů, ale také vedení deníku se zá-
znamy jídel, medikace a aktivity. Každý pacient by měl zejména 
při zaslepené monitoraci obdržet vytištěný záznam CGM s pří-
slušnou interpretací a praktickými edukačními doporučeními.

Jaké jsou hlavní zásady efektivní RT monito-
race?

Mezi hlavní zásady efektivní monitorace patří:
•	 Zaměřit se na edukaci pacientů při RT monitoraci –  

především korekce hypo- a hyperglykemií a kalibraci.
•	 Zaměřit se na zpětnou analýzu křivek.
•	 Nastavit reálné hodnoty hypo- a hyperglykemie pro signa-

lizaci, aby pacienta senzor zbytečně neobtěžoval.

Doporučuje se, aby pacient první 1–4 monitorace neměnil 
svůj režim podle CGM a teprve po analýze počáteční monito-
race se zdravotníky začal upravovat režim.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat stanovení individu-
álních cílů pro dobrou kompenzaci. Za přijatelné se podle 
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Consensus guidelines for CGM zpočátku považují glykemie 
před jídlem 4,5–7,2 mmol/l a po jídle 7,8–10 mmol/l. Pacient 
by měl být ujištěn, že až 50 % času může mít zpočátku glyke-
mie mimo tyto hranice. Tím lze předejít negativnímu postoji 
k CGM a zbytečné frustraci.

Dalším úkolem je nastavení hranice pro alarm hypogly-
kemie nebo hyperglykemie, případně i intervalu, ve kterém 
bude systém pacienta předem varovat (prediktivním alar-
mem). I zde se zpočátku vyplácí větší benevolence – např. 
pro hypoglykemie je možné zvolit hodnotu 3,9 mmol/l, ale 
pokud pacient nerozpoznává hypoglykemie, raději hodnotu 
4,5 mmol/l. Pro hyperglykemie se doporučuje nejprve nasta-
vit hodnotu kolem 14 mmol/l a po zlepšení kompenzace snížit 
na 10–11  mmol/l. Interval pro varování před hrozící hypo-
glykemií může být běžně např. 10 minut, ale u pacientů  ne-
rozpoznávajících hypoglykemie lépe 30 minut. Pokud CGM 
upozorňuje na nízkou glykemii, doporučuje se ověřit glykemii 
glukometrem.

Při hrozící hypoglykemii se doporučuje podle Consensus 
guidelines for CGM asi 10 g glukózy, při glykemii pod 4 mmol/l  
15–20 g glukózy (může-li pacient spolehlivě polykat). Po 15 mi-
nutách by se mělo provést nové testování z prstu. Při těžké hypo-
glykemii se postupuje jako je obvyklé. Rozhodně se nedoporučuje 
při lehčí hypoglykemii přerušit zcela bazální inzulín na inzulínové 
pumpě.

Co ovlivňuje shodu CGM a referenčního mě-
ření?

Ačkoli není předmětem tohoto úvodníku analyzovat přes-
nost a spolehlivost jednotlivých CGM systémů, zmíníme se 
alespoň krátce o hlavních příčinách neshody mezi měřením 
glukózovým monitorem a glukometrem. Rozdíly mezi oběma 
měřeními může ovlivnit:
•	 fyziologický proces difúze glukózy z cévního kom-

partmentu přes kapilární membránu do intersticia 
a obráceným směrem (fyziologický lag-time);

•	 technologie měření senzorem (technický lag-time);
•	 kalibrace senzoru;
•	 senzitivita měření koncentrace glukózy senzorem;
•	 stabilita měření koncentrace glukózy senzorem;
•	 sumace příslušného počtu měření senzorem.

Jednotliví výrobci se liší v:
•	 mikrostruktuře materiálu senzoru (ovlivní enkapsulaci);
•	 v délce a typu zaváděcích jehel (ovlivní ránu);
•	 ve způsobech kalibrace (algoritmů převodu hodnot refe-

renční a měřené glykemie včetně úpravy lag-time).

Za jeden z nejpodstatnějších faktorů pro shodu mezi měře-
ním glukometrem a senzorem považujeme správnou kalibraci, 
a to jak ze strany přesnosti glukometru, tak ze strany zadávání 
kalibračních glykemií pacientem, které by pokud možno ne-
mělo být v době větších výkyvů glykemie. Glukometr by měl 
splňovat normy pro dostatečnou přesnost měření, a to pro sa-
mostatnou kontrolu glykemií ± 0,88 mmol/l odchylky od refe-

renčního měření při nižších glykemiích (do 4,4 mmol/l) a do 
20 % odchylky z referenční hodnoty při vyšších glykemiích.

Pomůže nám CGM v kompenzaci diabetu?
Odpověď na tuto otázku musíme hledat sami ve svých 

ambulancích. Náš seriál by opět měl napomoci, aby tomu tak 
bylo. Literární zkušenosti jsou vesměs příznivé, avšak zdaleka 
ne jednoznačné. Jednou z prvních kontrolovaných randomizo-
vaných studií, která prokázala účinnost CGM, je práce Garga 
publikovaná v Diabetes Care (Garg et al. 2009). Do studie byli 
zahrnuti pacienti s DM 1. typu (n=91) i DM 2. typu (n=16). 
Tito pacienti byli randomizováni na studovanou skupinu 
s první periodou bez monitorace a s následujícími dvěma pe-
riodami s CGM (dvakrát po 3 dnech) a na kontrolní skupinu 
s běžným selfmonitoringem. Posuzován byl čas strávený v pás-
mu žádoucí, vysoké nebo nízké glykemie a porovnávána stu-
dovaná vs. kontrolní skupina. Pacienti s CGM měli ve srovnání 
s kontrolní skupinou vysoce významně (vše s p<0,001): 
•	 méně hypoglykemií... o 21 %;
•	 méně hyperglykemií... o 23 %;
•	 více času v žádoucích mezích glykemie... o 26 %.

K poněkud odlišným výsledkům při CGM dospěl Hirsch 
(Hirsch et al. 2008a) v  randomizované studii při posuzování 
RT CGM ve spojení s inzulínovou pumpou. Ve skupině s RT 
monitorací zaznamenal 5 těžkých hypoglykemií, v kontrolní 
skupině s glukometrem 3 těžké hypoglykemie. 

Primárního cíle – většího snížení HbA1c v RT skupině za 
6 měsíců, nebylo dosaženo, protože pacienti v kontrolní skupi-
ně byli edukováni a kontrolovali se.

Ze závěrů této studie vyplývá také, že úspěch CGM je zá-
vislý na compliance pacientů – je nutné více než 60% využití 
CGM v daném čase, aby došlo ke zlepšení HbA1c. Neadekvátní 
reakce na alarmy může zvýšit riziko hypoglykemie.

Zatím nejsouhrnnější pohled na využití CGM u diabetiků 
1. typu poskytla studie prováděná The Juvenile Diabetes Re-
search Foundation (JDRF) CGM Study Group a publikovaná 
v New England Journal of Medicine v roce 2008 (JDRF 2008). 
Adolescenti ani děti s  CGM nedosáhli signifikantně většího 
zlepšení HbA1c za 6 měsíců než pacienti na selfmonitoringu. 
Jednou z příčin těchto věkových rozdílů může být větší adhe-
rence k CGM mezi dospělými (6 a více dní v týdnu používalo 
senzor 83 % dospělých) než mezi adolescenty (30% adherence) 
a mezi dětmi (50% adherence). Výskyt těžkých hypoglykemií 
byl ve všech skupinách nízký. Z  této studie vyplývá závěr, že 
u dospělých diabetiků 1. typu je CGM spojeno se zlepšením 
kompenzace diabetu a že jsou nutné další studie pro zjištění 
překážek snižujících účinnost CGM u dětí a adolescentů.

Pokračováním této studie byla analýza prolongovaných 
noční hypoglykemií u mladých diabetiků 1. typu. Výskyt noč-
ních hypoglykemií byl asociován s nižším HbA1c (pod 5,3 %) 
a s počátečním výskytem noční hypoglykemie při počáteční tý-
denní CGM na začátku studie. CGM tudíž může poměrně spo-
lehlivě identifikovat rizikové osoby pro noční hypoglykemie.

ZáKLADNí ZáSADY KONTINUáLNí MONITORACE GLYKEMIE – POMOHOU NáM V KOMPENZACI DIABETU?

6 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 4/2011



Závěr
Nový seriál kazuistik zaměřených na analýzu CGM by 

měl přispět k usnadnění edukace diabetiků rozšířením vlast-
ních zkušeností o poznatky z  jiných ambulancí. Podmínkou 
efektivní CGM je důkladná analýza individuálních CGM zá-
znamů spolu s analýzou informací o příslušné denní aktivitě, 
dávkách inzulínu, příjmu potravy a úpravách režimu. Ze CGM 
mohou nejvíce profitovat pacienti, kteří používají monitoraci 
opakovaně, pokračují v častém selfmonitoringu glykemií mezi 
monitoracemi, upravují režim na základě opakované edukace 
zdravotníky i na základě vlastních zkušeností a dovedou kritic-
ky zhodnotit limitace dané technologie.
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V diabetologii jsme v posledních letech svědky poměrně bouřlivého vývoje nových terapeutických i diagnostických po-
stupů. Inovace léků a techniky umožňuje změny v guidelines, zvyšuje účinnost léčby a zlepšuje komfort pacientů. Zdravotník 
(lékař i sestra) stojí před náročným úkolem kontinuálního vzdělávání ve svém oboru. Mezi moderní postupy patří zcela jistě 
také kontinuální monitoring glykemie. 

Pokusíme se, ve spolupráci s předními odborníky našeho oboru, 
přiblížit tuto problematiku v podobě seriálu kazuistik, jimž by měly 
dominovat právě záznamy z kontinuálního monitoru. Úkolem autorů 
kazuistiky pak je nejen přiblížit jak záznam „číst“ a interpretovat, ale 
pokud možno i zobecnit či komentovat daný případ. Po úvodním člán-
ku z pera prof. MUDr. Alexandry Jirkovské, CSc., který najdete v tomto 
čísle, máme pro Vás připraven pro Kazuistiky v diabetologii č. 5/2011 
(prosinec) úvodní případ s názvem „Overdosing“ při kontinuální mo-
nitoraci glykemie a léčbě inzulínovou pumpou.  Budeme se těšit na 
Vaše komentáře publikovaných případů a případně i vlastní zkušenosti 
s touto problematikou.

Karel Vízner

kontinuální monitoring glykemie
seriál kazuistik

„Overdosing“ při kontinuální monitoraci glykemie a léčbě inzulínovou pumpou
Alexandra Jirkovská Klinika diabetologie, IKEM, Praha

Úvod
Kontinuální monitorace glykemie (CGM – continuous glucose monitoring) pomáhá pacientům, lékařům a sestrám upravovat denní režim tak, aby se glykemie pohybovala v při-jatelných mezích. Nezbytnou podmínkou efektivní „real time“ (RT) monitorace je nejen edukace pacientů, jak upravovat dávky inzulínu, dietu či pohybovou aktivitu podle aktuálních glykemií, ale také opakovaná společná zpětná analýza křivek kontinuální monitorace při návštěvě pacienta u lékaře nebo edukační sestry, nejlépe ve spojení se záznamy o denní akti-vitě (sport, strava, denní režim). Při analýze křivek můžeme hodnotit dobu trvání a časy hypoglykemií (po dnech, v celko-

vé sumaci týdne), dobu trvání a časy hyperglykemií, možnost nastavení individuálních hranic pro hypoglykemie a hyper-glykemie jak pro alarmy, tak pro analýzu křivek na počítači, postprandiální hyperglykemie, noční hypoglykemie, můžeme také ověřovat kalkulované bolusy. Zejména cenné jsou paralel-ní údaje stažené do počítače z inzulínové pumpy a ze senzoru nebo z glukometru. V následujících kazuistikách demonstru-jeme reakce pacientů na kontinuální monitoraci podáváním častějších bolusových dávek inzulínu a diskutujeme hranice mezi racionální léčbou a tzv. „overdosing“ jako nežádoucí re-akce při monitoraci.

Kazuistika 1
Souhrn anamnézy

Štíhlý 21letý muž, vyučen, s 5 let trvajícím diabetem 1. typu manifestovaným typickými příznaky v 17 letech. Od počátku léčen intenzifikovaným inzulínovým režimem – Humulin R 13-8-8 IU a ve 22 hodin Humulin N 14 IU, poté převeden na Humalog 10-8-8 U a ve 22 hodin Lantus 22 U, od srpna 2010 léčen inzulínovou pumpou – bazál 4–7 hodin (h) 2,2  U/h, 7–18  h 1,3 U/h, 18–22 h 1,8 U/h, 22–04 h 1,2 U/h, bolusy 6–8 U 3x denně, ke svačinám 2 U.

Oční nález – zcela počínající diabetická retinopatie ve sta-diu mikroaneurysmat, mikroalbuminurie negativní. Ojedinělé lehčí hypoglykemie; v srpnu 2011 poprvé těžší hypoglykemie projevující se ranní zmateností a vyžadující pomoc příbuzné-ho – podání sladkého nápoje. Pracuje v autobazaru na směny, strava nepravidelná, větší jídlo večer po návratu z práce a při práci a zábavě u počítače. Selfmonitoring provádí, ale nepravi-delně, v průměru dvakrát denně. HbA1c v posledních 2 letech poklesl z 13,5 na 8,1 %, avšak zůstává neuspokojivý i přes opa-kované edukace.
Obr. č. 1: Kazuistika 1 – „overdosing“ při kontinuální monitoraci – sedmidenní přehled monitoringu 
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Vývoj diabetu 1. typu a autoimunního 
postižení štítné žlázy u 36letého pacienta 
s pozitivní rodinnou anamnézou

Souhrn:
Diabetes mellitus 1. typu je spojen s dalšími autoimunními onemocněními, často 

s autoimunním postižením štítné žlázy. Patofyziologickým podkladem je infiltrace 
ostrůvků pankreatu a štítné žlázy T-buňkami.

Kazuistika se zabývá vznikem diabetu u asymptomatického 36letého neobézní-
ho pacienta bez předchozích onemocnění, s pozitivní rodinnou anamnézou diabetu 
1. typu u sourozence a s náhodně zachycenou mírnou hyperglykemií při preventivní 
prohlídce. Pacient měl prokázanou pozitivitu anti-GAD65 protilátek a autoimunitní 
postižení štítné žlázy. U pacienta se tedy již rozvíjel diabetes mellitus 1. typu, byla 
zahájena inzulinoterapie a léčba tyreopatie.

Summary:
Origination of diabetes mellitus type 1 and autoimmune affection of the thyroid gland 
of a 36-year old patient with a positive family anamnesis

Diabetes mellitus type 1 is connected to other autoimmune diseases, frequently 
to autoimmune affection of the thyroid gland. The pathophysiological base is infil-
tration of pancreatic islands and thyroid gland by T-cells. The case study deals with 
origination of diabetes of a 36-year old non-obese patient without any previous dise-
ases, however, with a positive family anamnesis - his sister has type 1 diabetes - ran-
domly ascertained in mild hyperglycemia during a preventive medical examination. 
The patient had proven positivity of anti-GAD65 antibodies and autoimmune affec-
tion of the thyroid gland, meaning that he had developing diabetes mellitus type 1. 
Insulin and thyreopathy therapies have been initiated.  

Adamíková, A. Vývoj diabetu 1. typu a autoimunního postižení štítné žlázy u 36letého pacienta s pozitivní 
rodinnou anamnézou. Kazuistiky v diabetologii 9, č. 4: 9–10, 2011.

Klíčová slova: 
 � autoimunní onemocnění
 � diabetes mellitus 1. typu
 � anti-GAD65 protilátky

Key words: 
 � autoimmune disease
 � type 1 diabetes mellitus
 � anti-GAD65 antibodies

Alena Adamíková
Diabetologické centrum, Interní klinika IPVZ, KNTB a.s., Zlín

Úvod
Diabetes mellitus 1. typu je v převážné míře imunitně pod-

míněný typ diabetu, který je výsledkem chronické progresivní 
T-buňkami zprostředkované autoimunní destrukce beta-bu-
něk pankreatu. Markery procesu jsou různé, jednak protilátky 
proti glutamát dekarboxyláze (anti-GAD), jednak proti buň-
kám ostrůvků a proti inzulínu. Při vzniku diabetu u dětí je jed-
na z nich prokázána v 85–98 %, u dospělých jsou diagnostiko-
vány hlavně anti-GAD65 protilátky.

Diabetes mellitus 1. typu je velmi často spojen s jinými auto-
imunními onemocněními a naopak při autoimunním postižení 
štítné žlázy byla prokázána vysoká prevalence protilátek proti 
buňkám ostrůvků (ICA) a anti-GAD. Podobná patogeneze (in-
filtrace orgánů T-buňkami) i tendence probíhat společně ukazují, 
že jejich etiologie může být podmíněna geneticky. Dva imunit-

ní regulační geny, humánní leukocytární antigen a cytotoxický 
T-lymfocyty asociovaný antigen 4, ovlivňují sklon k těmto one-
mocněním. Vrozená genetická dispozice pouze ovlivňuje průběh 
imunopatologického procesu. U dospělých pacientů proces auto-
imunitní inzulitidy probíhá řadu let a vzhledem k tomu, že s vě-
kem stoupá inzulínová rezistence, mají tito pacienti často nor-
mální nebo i zvýšené hladiny endogenního inzulínu v plazmě.

Kazuistika
Pacient, 36letý strážník městské policie, všestranně spor-

tovně založený, interně neléčený, BMI 31,3 kg/m2 (190 cm, 
113  kg), prodělal každoroční preventivní prohlídku, při kte-
ré byla v  laboratorních odběrech zjištěna glykemie nalačno 
8,5 mmol/l. Neměl žádné potíže, byl zcela asymptomatický.
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V rodinné anamnéze: 37letá sestra se od svých devatenác-
ti let léčí s diabetes mellitus 1. typu a tyreopatií. Již při úvod-
ním diabetologickém vyšetření byl vzhledem k věku pacienta 
a rodinné anamnéze zvažován rozvíjející se diabetes mellitus 
1. typu. Hladina C-peptidu nalačno byla 0,46 nmol/l (norma 
0,3–2,4 nmol/l) a po stimulaci 0,95 nmol/l. Ostatní laboratorní 
odběry včetně lipidového spektra nevykázaly patologický ná-
lez kromě hladiny tyreotropního hormonu (TSH) 6,07 mU/l 
(norma 0,35–4,9 mU/l), volný tyroxin (fT4) 14,0 pmol/l 
(norma 9,0–19,1 pmol/l), anti-thyroid peroxidase antibodies 
(TPO-Ab) 154 kU/l (norma 0–5,6 kU/l), protilátky proti ty-
reoglobulinu (Tg-Ab) 39,4 kU/l (norma 0–4,1 kU/l). Protilát-
ky proti cytoplazmě ostrůvkových buněk (ICA) ani proti ty-
rozinkináze (IA2) nebyly zjištěny, hladina vysoce senzitivního 
C-reaktivního proteinu (hs-CRP) nevykazovala patologie. So-
nograficky byl prokázán obraz autoimunního postižení štítné 
žlázy. Glykemie nalačno při prvním vyšetření dosáhla hodnoty 
11,0 mmol/l a pak se při terapii krátkodobým inzulínem přes 
den pohybovala v rozmezí 7–12 mmol/l. Dále jsme zjistili po-
zitivitu protilátek proti dekarboxyláze kyseliny glutamové (anti 
GAD) 10,44 kU/l (norma pod 1,0 kU/l).

Pacienta jsme nastavili na intenzifikovaný inzulínový re-
žim, který kombinoval aspart v dávce 4-4-3 U k hlavním jídlům 
a detemir 8 U v bazále. Dále tyreopatie byla zajištěna podává-
ním levothyroxinu (Letrox) v dávce 50 μg nalačno. Vzhledem 
k tomu, že pacient velmi dobře znal od sestry jak diabetickou 
dietu, tak i selfmonitoring, nastavení inzulinoterapie i úpravy 
dávek inzulínu rychle zvládl a to i při náročných sportovních 
aktivitách. Celková doba od prvního diabetologického vyšet-
ření do stanovení diagnózy a nastavení adekvátní terapie byla 
sedm dní. Glykemický profil byl po měsíci terapie 5,5-8,2-5,0-
8,4-8,2-5,1-8,4-6,9 mmol/l.

Diskuse
Pozitivita anti-GAD protilátek při diabetu 1. typu kolísá 

od 25 do 70 %. Ve studii Kamile Gul a kol. (Gul et al. 2009) 
se pohybovala kolem 30,8 % a nebyla zde statistická odlišnost 
mezi ženami a muži, výskyt anti-GAD protilátek byl statisticky 
nesignifikantně mírně vyšší při trvání diabetu méně než rok 
oproti delší anamnéze diabetu delší než rok. Ve studii Peru-
šičové a kol. (Perušičová et al. 2001) pozitivita anti-GAD65 
přetrvávala v části dospělé populace i u déle trvajícího diabetu, 
ale výskyt se kontinuálně snižoval. Shiau a kol. (Shiau et al. 
2000) prokázali signifikantně vyšší výskyt anti-TPO a anti-
-Tg u anti-GAD pozitivních diabetiků 1. typu než u anti-GAD 
negativních. Podle Gula (Gul et al. 2009) pozitivita anti-GAD 
protilátek u diabetických pacientů by tak mohla být považová-
na za prediktivní faktor pro progresi tyreoidální autoimunity. 
K  detekci autoimunního postižení štítné žlázy je používána 
ultrasonografie. V studii Hansena a kol. (Hansen et al. 1999) 
byla prevalence abnormální morfologie štítné žlázy u diabe-
tiků 1.  typu až 42 %. Abnormální hladina TSH u pacientů 
s pozitivním morfologickým nálezem se vyskytovala ve 33,8 % 
a s normálním nálezem jen ve 3,1 % (p<0,001), morfologická 
abnormalita tak již může u těchto pacientů předpovídat pato-
logické hladiny TSH.

Diabetes mellitus 1. typu je polygenní onemocnění. Nej-
silnější gen je lokalizován na 6. chromozomu, v oblasti 6p21. 
Slabší geny jsou lokalizovány na chromozomu 11 a 18. Silný 
vliv na expresi diabetu 1. typu mají i faktory zevního prostře-
dí. U identických dvojčat, kde jedno mělo diabetes mellitus 
1. typu, se výskyt u druhého v průběhu času pohyboval mezi 
30–50 %. Dvojčata mají identický genom a přesto jedno one-
mocnění mělo a druhé ne, to ukazuje na vliv zevních faktorů, 
které společně s genetickými ovlivňují prevalenci.

Ve studii UKPDS (Turner et al. 1997) bylo prokázáno, že 
94 % pacientů anti-GAD pozitivních progredovalo během šes-
ti let k terapii inzulínem. Progrese byla statisticky signifikantně 
rychlejší ve věkové skupině pod 45 let. V  literatuře se uvádí, 
že malé dávky inzulínu u těchto pacientů mohou, kromě lepší 
kompenzace se snížením rizika vývoje pozdních komplikací, 
oddálit úplnou destrukci beta-buněk autoimunitním proce-
sem, zajistí ochranu beta-buněk před apoptózou.

Závěr
Pacienti s diabetes mellitus 1. typu mají častěji autoimunní 

tyreopatii, abnormální hladiny TSH i morfologické abnorma-
lity při sonografii štítné žlázy. U pacientů s  pozitivitou anti-
-GAD65 protilátek je výskyt autoimunního postižení štítné 
žlázy častější, průkaz protilátek predikuje vyšší riziko tyreoi-
dální dysfunkce. Pozitivní rodinná anamnéza výskytu diabetu 
1. typu a tyreopatie u sourozence ukazuje na možný vývoj stej-
ných onemocnění v případě nově zjištěného diabetu pacienta.
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Vymizení známek diabetu 2. typu rok  
po bariatrické operaci – sleeve resekci 
žaludku

Souhrn:
V současnosti je bariatrická operace nejefektivnějším opatřením v léčbě diabetu 

2. typu u pacientů s II. anebo III. stupněm obezity dle Světové zdravotnické organi-
zace (WHO). Kazuistika ilustruje vymizení diabetu, zlepšení průběhu komorbidit 
a zlepšení kvality života pacienta v odstupu jednoho roku od laparoskopické sleeve 
resekce žaludku a poukazuje na snížení nákladů z veřejných zdrojů na zdravotní péči 
o racionálně léčeného obézního diabetika. Diskutovány jsou principy operace, nízké 
riziko jejich komplikací i příčiny paradoxně řídké indikace u obézních diabetiků.

Summary:
Resolution of type II diabetes one year after bariatric surgery – sleeve gastrectomy

Currently, the most effective measure in the treatment of type II diabetes in pa-
tients with II. or III. stage of obesity (World Health Organization – WHO) is bariat-
ric surgery. The case report illustrates the resolve of diabetes, comorbidity and quality 
of life improvement one year after laparoscopic gastric sleeve resection and points 
out the reduction of the public funds costs in a rational management of treatment 
in obese diabetics. The principles, low complication risk and rare indication of bari-
atric surgery in obese diabetics are discussed.

Čierny, M., Heraufová, Z., Lašek, P. Vymizení známek diabetu 2. typu rok po bariatrické operaci – sleeve 
resekci žaludku. Kazuistiky v diabetologii 9, č. 4: 12–16, 2011.
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 � diabetes mellitus 2. typu
 � obezita
 � bariatrická operace
 � sleeve resekce žaludku
 � tubulizace
 � léčba diabetu
 � vymizení příznaků diabetu
 � posouzení efektivity 
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Úvod
Vedle 750 tisíc diagnostikovaných diabetiků žije v ČR dal-

ších přibližně 250 tisíc pacientů, u kterých se nemoc neproje-
vila, nebo nebyla ještě prokázána, protože diabetes patří k těm 
závažným onemocněním, která jsou ve svém počátečním sta-
diu asymptomatická. Z toho plyne, že postižena je už asi jedna 
desetina občanů v ČR, v  92 % se jedná o cukrovku 2. typu. 
Diagnóza bývá často náhodně stanovena při vyšetření z jiného 
důvodu anebo někdy až při vzniku komplikací. Komplikace se 
dle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) 
v roce 2009 vyskytovaly u 28 % rozpoznaných diabetiků, jme-
novitě je systematicky sledována diabetická nefropatie, diabe-
tická retinopatie a syndrom diabetické nohy (ÚZIS 2009).

Cílem konzervativní léčby diabetu 2. typu je zejména za-
bránění vzniku těchto a dalších komplikací, respektive od-
dálení jejich nástupu. V podstatě ale nelze očekávat vyléčení 
cukrovky. Nedílnou součástí léčby diabetu 2. typu je dieta a po-
hybová aktivita, současně roste podíl farmakologické léčby. Je-
likož většina nemocných diabetem 2. typu jsou obézní nebo 

mají nadváhu, klíčovým léčebným krokem u nich je podstatná 
redukce váhy, co se v praxi zřídkakdy daří dlouhodobě plnit. 
Nejlepších dlouhodobých výsledků v léčbě obezity se dosahu-
je operační léčbou. V současnosti je bariatrická operace tím 
nejefektivnějším opatřením v léčbě diabetu 2. typu u pacientů 
s II. anebo III. stupněm obezity dle WHO. Operací se léčí celý 
komplex vzájemně souvisejících nemocí, čili nejenom obezita, 
ale i diabetes 2. typu, hypertenze, syndrom spánkové apnoe, 
polycystický ovariální syndrom a další složky metabolického 
syndromu. Bohužel je na bariatrické a metabolické výkony 
odesíláno v Evropě i u nás poměrně málo z těch pacientů, kteří 
jsou indikováni podle guidelines. Přes skvělé výsledky operací 
mnoha typů lékaři bohužel bariatrické výkony málo indikují 
(Svačina 2010), a to přesto, že dnes je drtivá většina bariatric-
kých zákroků prováděna laparoskopicky, miniinvazivně. Před-
ložená kazuistika dokládá kurativní efekt bariatrické operace 
na diabetes mellitus 2. typu s možností vysazení veškeré medi-
kamentózní léčby cukrovky v horizontu jednoho roku od zá-
kroku, a tím poukazuje i na související ekonomické okolnosti.
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Kazuistika 
Pacient, pojištěnec VZP, v  době operace ve věku 50 let 

s diagnózou: E117 – diabetes mellitus 2. typu s komplikacemi.

Anamnéza
Rodinná anamnéza: otec byl diabetik, jinak bez pozoru-

hodností.
Osobní anamnéza: pro elevaci jaterních enzymů léčen cca 

20 let, snad infekční hepatitida v minulosti, později v roce 1987 
údajně i biopticky zjištěna cirhóza jater. V dostupné dokumen-
taci hepatopatie bez bližší specifikace. Diabetes mellitus dete-
kován v  roce 1990, zpočátku byl léčen dietou a režimovými 
opatřeními až do roku 1994, kdy byl hospitalizován pro neko-
rigovanou hypertenzi a dekompenzaci diabetu se vstupní hy-
perglykemií 16,9 mmol/l. Dočasně nasazen na inzulinoterapii 
a posléze převeden na perorální antidiabetika (PAD). Současně 
od roku 1994 je pacient obézní, trpí hyperurikemií, hypercho-
lesterolemií a hypertriglyceridemií, ve zdravotní dokumenta-
ci jsou zaznamenány subjektivní stesky na parestezie dolních 
končetin a plosek nohou a celkovou slabost. Ischemická choro-
ba dolních končetin (ICHDK) nebyla prokázána, předpokládá 
se neuropatie a vertebrogenní příčina potíží. Pacient byl léčen 
na urologii pro polakisurii, mikční slabost a erektilní dysfunk-
ci, později absolvoval transuretrální resekci adenomu prostaty 
pro benigní hyperplazii prostaty.

Vývoj obezity
Obezita II. stupně (dle WHO) byla léčena současně s dia-

betem nejdříve režimovými opatřeními a dietou s dočasnými 
úspěchy a s  jojo efekty, později i farmakologicky antiobeziti-
ky s dočasným a nevýznamným efektem. Až v roce 2007 byl 
pacient odeslán diabetologem na obezitologické centrum kli-
nického pracoviště s doporučením zvážit indikaci bariatrické 
operace při Body Mass Indexu (BMI) 39 kg/m2.

Konzervativní léčba byla však dále prodlužována a pro dal-
ší zdravotní potíže nedošlo k indikaci operace. Váha vzrostla, 
kompenzace diabetu se zhoršila, v léčbě byl zařazen rosiglita-
zon  v kombinaci s metforminem (Avandamet). Až v  lednu 
2010 byl pacient, již po komerční abdominoplastice (přesto 
s BMI 40 kg/m2), nově odeslán na bariatrickou ambulanci naší 
nemocnice ke zvážení operace. Dva měsíce před operací byl 
HbA1c 6 % IFCC. Po kompletizaci vyšetření (sono břicha, gas-
trofibroskopie, psychologické posouzení a anesteziologické vy-
šetření) byl pacient nutričně nachystán k operační léčbě. Dne 
1. 4. 2010 byla v celkové anestezii s orotracheální intubací la-
paroskopicky provedena sleeve resekce žaludku. Současně byla 
provedena biopsie jater pro hepatopatii a hepatomegalii.

Operace
Sleeve resekce žaludku (tubulizace, sleeve gastrectomy), 

délka trvání operace byla 95 minut a její průběh byl standard-
ní. Krevní ztráty byly minimální, do cca 50 ml. Během opera-
ce se nevyskytly žádné komplikace ani problémy, pacient byl 
cirkulačně stabilizován s adekvátní saturací kyslíkem. Do ope-
račního pole byly zavedeny dva břišní drény, k resekční linii 
a slezině a k místu odběru bioptického materiálu z jater. Po 

odeznění anestetik se pacient probíral přiměřeně. Během ane-
-stezie byl zaveden permanentní močový katétr. Peroperačně 
aplikován inhibitor protonové pumpy pantoprazol (Controloc 
40 mg) a profylaxe antibiotiky cefuroxim (Zinacef 1,5 g/8 h) 
na 48 hodin. Profylaxe tromboembolických komplikací byla 
zahájena již večer den před operací nízkomolekulárním hepa-
rinem (LMWH) (bemiparin; Zibor 3 500 IU) a pokračovala 
po dobu deseti dnů po operaci. Během operace byly naloženy 
pneumatické kalhoty k intermitentní kompresi svalů dolních 
končetin, čímž se omezila venózní stagnace v antitrendelen-
burgové poloze při přetlakovém kapnoperitoneu.

Pooperačně
Během pobytu na jednotce intenzivní péče (JIP) byl paci-

ent bez teplot, bez tachykardie, bez respiračních problémů, cir-
kulačně stabilizován, glykemie byly korigovány dle aktuálních 
hodnot inzulínem. Analgetika byla podávána parenterálně: 
sodná sůl metamizolu (Novalgin ve fyziologickém roztoku) na 
noc piritramid (Dipidolor; dle potřeby), antiemetikum thie-
thylperazin (Torecan) dle potřeby intravenózně (i. v.).

V den operace ve večerních hodinách pacient seděl, chodil 
kolem lůžka a přijímal per os čaj po lžičkách. První pooperační 
den byl pacient mobilizován, močový katétr odstraněn, zaháje-
na byla parenterální alimentace s čajem, vodou v malých množ-
stvích (do 500 ml/den) a pacient byl přeložen na standardní 
oddělení, kde byla ještě sledována celková bilance tekutin.

Druhý pooperační den byly odstraněny břišní drény a pa-
cientovi nabízen čaj, bujon a ovocný, zeleninový nebo jogurto-
vý nápoj v malých porcích, parenterálně je doplněn adekvátní 
denní příjem tekutin elektrolyty (Isolyte, Plasmalyte) se substi-
tucí iontů dle aktuálních hodnot (7,5% KCl).

Třetí den již nebylo potřeba parenterální alimentace, per-
orální příjem tekutin se blížil 1 500 ml a čtvrtý pooperační den 
byl pacient propuštěn do další ambulantní péče s medikací 
omeprazolu (Helicid 20 mg) a bemiparinu (Zibor 3 500 IU).

V bariatrické ambulanci byly odstraněn stehy 10. poope-
rační den, kdy byl pacient bez potíží a bez komplikací. Pacient 
byl opakovaně poučen o pooperační dietě, která se zaměřuje 
na konzistenci a množství stravy a byl usměrňován k udržová-
ní zdravého životního stylu s dostatkem pohybu.

Cytologie
Histologické vyšetření resekátu žaludku: střední neaktivní 

korpusgastritida, Helicobacter pylori negativní.
Histologické vyšetření biopsie jater: parenchym jater obvyk-

lé stavby, dominuje makrovaskulární steatóza postihující 70 % 
hepatocytů, patrné jsou i nekrózy hepatocytů obkroužené ne-
utrofily. Portobilia jsou jen mírně kulatobuněčně celulizovaná 
a naznačeně cípatě vybíhají do parenchymu, hraniční ploténka 
je ostrá, nealkoholická steatohepatitida (NASH).

Pacient je od propuštění dispenzarizován v diabetologické 
ambulanci a současně dochází ke kontrolám do bariatrické po-
radny. S jeho souhlasem průběžně zaznamenáváme, sledujeme 
a vyhodnocujeme údaje antropometrického měření, kvality ži-
vota a stavu komorbidit dle standardizovaného postupu v rám-
ci elektronické databáze (WLSR 2011).

VYMIZENí ZNáMEK DIABETU 2. TYPU ROK PO BARIATRICKé OPERACI – SLEEVE RESEKCI žALUDKU
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Rok po operaci dle získaných údajů dosahuje hodnocení 
podle Bariatric assessment and reporting of outcome system 
(BAROS) 5,9 bodů, což odpovídá v slovním hodnocení „veli-
ce dobrý výsledek “. Tabulka č. 1 shrnuje vývoj hodnot těles-
né hmotnosti, krevního tlaku, jaterních testů a hladiny cukru 
u pacienta před a po bariatrické operaci. Tabulka č. 2 zazname-
nává váhu a BMI pacienta a s tím související vývoj jeho glyko-
vaného hemoglobinu před operací a po ní.

Diskuse
Bariatrická a metabolická chirurgie je indikována dle mezi-

národních multidisciplinárně akceptovaných kritérií (Fried et 
al. 2011), jež byly formulovány v roce 1991. V posledních deseti 
letech je tato operativa ve stadiu rozmachu zejména v důsledku 
epidemie obezity a díky laparoskopické technice, která umožňuje 
provést klíčový zákrok bez laparotomie, tj. minimálně invazivně.

Sleeve resekce je restrikční bariatrická operace, při které je 
podélně zúžen žaludek, tím je zmenšen jeho objem. Obrázek 
č. 1 schematicky znázorňuje restriktivní princip operace. Asi 
80 % žaludku je resekováno, odstraněn je fundus a tělo žaludku 
na straně velkého zakřivení. Předtím musí být uvolněn závěs 
žaludku v celé délce curvatura major. Ponechán je pouze trubi-
covitý (tubulizovaný) orgán ve tvaru rukávu (sleeve) na straně 
malé křiviny žaludku, kam je peroperačně pro kalibraci zave-
dena silná sonda. Podélná resekční linie je zajištěna kovovými 
svorkami endoskopického stapleru, které jsou hermeticky na-
loženy ve třech řadách na každé straně resekovaného orgánu.

Efekt operace je hlavně restriktivní, ale kromě redukce ob-
jemu žaludku se uplatňuje i suprese pocitu hladu dramatickým 
snížením produkce ghrelinu po odstranění fundu žaludku. Ve 
srovnání s gastrickou bandáží je míra restrikce po sleeve re-
sekci žaludku logicky větší. Díky změnám v hladinách inkreti-
nů po resekci žaludku, vede tubulizace při srovnání s bandáží 
žaludku k rychlejšímu váhovému poklesu a je většinou i lépe 
pacientem tolerována. Vynucené úpravy diety a stravování po 
operaci je možné považovat z nutričního hlediska pro diabe-
tika u sleeve resekce za výhodnější, protože je lépe tolerován 
příjem zeleniny a ovoce včetně slupek, přirozených zdrojů vi-
taminů ale i masa (bílkovin). Navíc v mechanismech účinku 
bandáže žaludku se spolupodílejí nervové signály, například 
cestou nervus vagus do hypotalamu, které by mohly právě 
u diabetiků v důsledku neuropatie či nepoznané poruchy mo-
tility jícnu přispívat k nižší účinnosti bandáže žaludku.

Ve srovnání s gastrickým bypassem nebo bilio-pankrea-
tickou diverzí (BPD) je metabolický, inkretinový efekt sleeve 
resekce žaludku lehce nižší, zejména proto, že u popisované 
operace není vyřazeno duodenum a orální jejunum z pasáže 
tráveninou. I přesto však dochází po sleeve resekci žaludku ke 
změnám v hladinách glucagon-like peptidu-1 (GLP-1) s příz-
nivým efektem na poruchy glukózového metabolismu. I když 
v naší kazuistice u pacienta pozorujeme úpravu glykovaného 
hemoglobinu již dva měsíce po operaci, k vymizení známek 
diabetu dochází v odstupu měsíců až kvartálů od operace. Po 
bypassových operacích se glykemie u diabetiků častěji kom-
pletně normalizují už během prvního týdne.

Výskyt komplikací po bariatrických operacích provádě-
ných specializovaným týmem není vysoký, letalita se ve světě 
udává od 0,1 do 2 %. Na Diabetologických dnech v Luhačovi-
cích byl letos prezentován soubor 555 bariatrických pacientů 
operovaných autorem v letech 2003–2010 s nulovou letalitou. 
Komplikace po sleeve resekci nedosahovaly 3 % a reoperace 
(pro krvácení či netěsnost staplerové linie) se vyskytly u šes-
ti pacientů v souboru 239 sleeve resekcí žaludku, většinou  

Tab. č. 1: Vývoj hodnot tělesné hmotnosti, tlaku krve, jaterních testů a glykemie u pacienta od roku 1994 do roku 2011

rok 1994 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 po operaci
váha (kg)   108 106 104 96 108 103 109 80

tlak krve  (mmHg)   140/80 110/70 120/80 120/80 120/80 105/60 130/85 110/70

alaninaminotransferáza  
(μkat/l) 1,92   1,01 0,97 0,56 1,4 0,75 0,7  0,5

gamaglutamyltranspeptidáza 
(μkat/l) 3,16   0,47 0,73 0,43 0,77 0,45 0,39  0,39

glykemie v séru 
(mmol/l) 16,9 6,85 15,09 6,45 4,6 8,3 10,16 10,12 4,99

Tab. č. 2: Vývoj hodnot tělesné hmotnosti, BMI a HbA1c 
u pacienta před a po bariatrické operaci

před operací 3 měsíce po operaci 1 rok po operaci
váha 108 89 80

BMI 39 32 29

HbA1c 6 4,2 3,9

Obr. č. 1: Schéma tubulizace – sleeve resekce žaludku
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první či druhý pooperační den (WLSR 2011; Čierny et al. 
2011). Tabulka č. 3. shrnuje četnost komplikací po různých ba-
riatrických operacích v tomto souboru, prezentovaném poste-
rem na Diabetologických dnech.

Prevence komplikací je základem pro uplatnění každé 
elektivní chirurgie, a proto si zaslouží prostor v diskusi. Před 
operací mnohdy polymorbidní skupiny bariatrických pacien-
tů s vysokými zdravotními riziky začíná prevence komplikací 
racionální multioborovou selekcí pacientů (internista, psycho-
log, dietolog, anesteziolog a bariatrický chirurg). Individuálně 
je nutné posouzení potřeby dalších vyšetření dle komorbidit 
a dle stratifikace rizika. Úspěch bariatrie závisí v neposlední 
řadě na adekvátní edukaci a přípravě pacienta. Aby bylo docí-
leno dostatečné motivace, musí být obézní seznámen se všemi 
vyžadovanými pooperačními úkony a s léčebnými principy. 
V rámci předoperační přípravy je od pacienta vyžadováno do-
držení naordinované speciální předoperační diety s vysokým 
podílem bílkovin na úkor sacharidů, zaměřené na zmenšení 
jater a na redukci nitrobřišního tuku, co se zpravidla projeví 
váhovým úbytkem 3–10 kg/měsíc.

Nenahraditelnou součástí prevence komplikací je erudice 
operačního týmu umožňující provést operaci vysoce standar-
dizovaným operačním postupem v kratším čase a s minimálně 
invazivní intervencí. Na bariatricky profilovaném pracovišti je 
rutinně kladen také důraz na časnou vertikalizaci, mobilizaci 
a dechovou rehabilitaci pacienta do 24 hodin od operace, k če-
muž je zdravotní personál zaškolen (Fried et al. 2011).

Při splnění kritéria bezpečnosti lze považovat operační léč-
bu za „nejefektivnější léčebné opatření“ s dlouhodobým efek-
tem v případech morbidní obezity, ale taky u obézních diabe-
tiků 2. typu (Svačina 2010; Fried et al. 2011). Většina diabetiků 
je obézních a obvykle se jim nedaří dlouhodobě dostatečně 
zhubnout. Podle mezinárodních doporučení diabetik 2. typu 
může být indikován k bariatrické operaci již při BMI 35 kg/
m2, místo jinak platného limitu BMI 40 kg/m2 u obézních bez 
komorbidit. Přitom, jak bylo prezentováno na Diabetologic-
kých dnech v Luhačovicích v  roce 2010, v souboru pacientů 
operovaných autorem článku je průměrné BMI vyšší u diabe-
tiků než u nediabetiků. Proto se naskytuje otázka, proč jsou 
diabetici 2. typu indikováni k operaci až při vyšším stupni obe-
zity a proč je podíl diabetiků 2. typu v souboru operovaných 
tak nízký (maximálně kolem 20 %)? Dále lze otázku rozvinout 
tímto směrem: Proč není radikální jednorázová léčba pře-
vážně s kurativním efektem a s nízkým výskytem komplikací 

upřednostňována před celoživotní konzervativní, ekonomicky 
nákladnější farmaceutickou léčbou, která je jenom paliativní 
a minimálně ve 28 % vede v ČR ke statisticky dokumentova-
ným závažným komplikacím (ÚZIS 2009)?

Lze předpokládat, že nízký podílu diabetiků v souborech 
operovaných bariatrických pacientů je důsledkem převažují-
cích obav z operace, které převyšují strach z pozdních kom-
plikací cukrovky. Na edukaci otylého diabetika 2. typu je kla-
den velký důraz, přesto se do diskuse nabízí otázka: Je kladen 
dostatečný důraz na bezpodmínečnou potřebu redukce váhy? 
Hodnoty rizikových faktorů BMI a lipidů vysoce překraču-
jí požadované hodnoty (Doležal et Kvapil 2010). Není tento 
klíčový požadavek zastíněn četnými modifikacemi farmakolo-
gických alternativ konzervativní léčby epidemicky se šířících 
neinfekčních onemocnění? Nevytrácí se komplexní pohled 
na pacienta v  důsledku příliš úzké specializace na jednotlivé 
projevy metabolického syndromu, byť tento je spíše sekundár-
ním důsledkem obezity? A nejedná se i o důsledek komerční-
ho prostředí v medicíně, farmakologii a v celé společnosti? Je 
schopen zdravotnický profesionál pojmout a léčit obezitu jako 
nemoc, anebo před ní rezignuje, či ji spíše taktně přehlíží, po-
míjí, aby netraumatizoval psyché postiženého?

U pacientů s metabolickým syndromem je obezita determi-
nujícím faktorem. Pokud se jakýmkoliv způsobem dlouhodobě 
vyléčí obezita, upraví se i komplex nemocí metabolického syn-
dromu, včetně diabetu 2. typu. Neplatí to opačným směrem, 
že by po farmakoterapeutické úpravě diabetu pacient současně 
zhubl. Efekt gastrického bypassu na diabetes 2. typu ve velkém 
souboru pacientů pozoroval a popsal v zahraniční literatuře Po-
ries již v roce 1987. I dnes sice víme jen málo o tom, jakým me-
chanismem vlastně bariatrická chirurgie funguje, ale příznivý 
efekt na diabetes 2. typu je prokázán u obézních pacientů s BMI 
nad 30 kg/m2 dostatečně (Svačina 2010; Fried et al. 2011).

Přesto postavení bariatrické a metabolické chirurgie bylo 
dlouho nedoceněno a její implementace do léčebného algo-
ritmu diabetu 2. typu se jeví být opožděná. Obezita má zře-
telně negativní vliv na výskyt a závažnost cukrovky a dalších 
neinfekčních epidemicky se šířících a ekonomicky náklad-
ných onemocnění, zvyšuje se pravděpodobnost jejich vzniku 
5–7  násobně. Léčbu těchto komorbidit nelze chápat izolova-
ně od obezity, naopak úspěšná a dlouhotrvající úprava váhy 
léčí celý komplex nemocí a projevů metabolického syndromu 
včetně hypertenze, cukrovky a dyslipidemie, upravuje plicní 
i mnohé další poruchy. Bariatrickou operaci u morbidně obéz-

Tab. č. 3: Výskyt komplikací v souboru 555 bariatrických pacientů (v %)

druh komplikace bandáž žaludku 
(n=290)

sleeve resekce žaludku 
(n=239)

roux en Y bypass žaludku  
(n=6)

plikace žaludku 
(n=20)

CELKEM
n=555

embolie arteria pulmonalis 1 1 0 0 0,36

peritonitida 0 2 0 0 0,36

krvácení 0 4 0 0 0,72

jiné komplikace 27 0 0 0

reoperace 8,3 2,5 0 0 5,4

komplikace 7,2 2,9 0 0 5

letalita 0 0 0 0 0
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ních lze chápat jako významnou prevenci kardiovaskulárních, 
mozkově-cévních, onkologických a ortopedických degenera-
tivních onemocnění i psychologických poruch.

 Je zřejmé, že nejdříve musí být s možnostmi, výsledky 
i riziky metabolické chirurgie dostatečně seznámeni a srozu-
měni samotní diabetologové a lékaři prvního kontaktu. Úče-
lem této široce pojaté diskuse k předložené kazuistice – je při-
spět k edukaci samotných edukátorů diabetiků o bariatrii, 
rozšířit povědomí o kurativním potenciálu bariatrie a jeho 
závislosti na délce trvání diabetu. Včasnou indikací bariatrické 
operace s metabolickým efektem lze diabetes mellitus 2. typu 
kompletně a spolehlivě vyléčit, ale efekt operace klesá s délkou 
konzervativní léčby diabetu (Svačina 2010; Fried et al. 2011). 
Indikaci proto nelze ani dlouhodobě odkládat u diabetika 
2. typu s BMI 35 kg/m2 a více „jako to poslední řešení“.

Součástí edukace pacienta diabetologem by mělo být mimo 
jiné i vysvětlení jak často, a k jak závažným komplikacím cuk-
rovka vede, i když zpočátku se nijak výrazně neprojevuje. 
Nejčastější je retinopatie, kterou má dle údajů ÚZIS v ČR více 
než 11 % diabetiků (ročně oslepne více než 2 000 diabetiků), 
nefropatie jsou zjištěny u dalších cca 10 % a syndrom diabetic-
ké nohy je udáván téměř u 6 % diabetiků, z čehož více než čtvr-
tina pacientů dospěje k amputaci (více než 8 000/rok) (ÚZIS 
2009). Dále se pak musí diabetologové přesvědčit, že operační 
léčba není zatížena neúměrnými riziky. Proto by měli aktivně 
vyhledávat spolehlivá centra bariatrické a metabolické chirur-
gie. Až pak lze počítat s adekvátním nárůstem podílu operační 
léčby diabetu 2. typu a zlepšením vyhlídek dotčených nemoc-
ných. Bude zajímavé sledovat jak rozšíření operační léčby dia-
betu 2. typu ovlivní krátkodobé „markery“ kvality péče a míry 
kompenzace diabetu a dlouhodobé ukazatele kvality léčby, jak 
jsou v současnosti formulovány, např. v knize Diabetologie 
2010 (Doležal et Kvapil 2010).

Celospolečenský přínos účinné, kurativní, bezpečné a eko-
nomicky výhodnější léčby diabetu 2. typu je nepopíratelný 
a  koreluje se zájmem každého konkrétního rozumně smýš-
lejícího pacienta. S nadsázkou lze říci, že obézní diabetici 
s II. a III. stupněm obezity dle WHO mají lepší šanci na uzdra-
vení než štíhlí, protože mají k dispozici širší spektrum léčeb-
ných možností – může jim být nabídnuta i ta nejefektivnější 
dostupná terapeutická modalita, která je v  ČR plně hrazena 
z veřejného zdravotního pojištění.

Pacient uvedený v kazuistice je racionálně až pragmaticky 
uvažující podnikatel s pozitivním a aktivním postojem k životu, 
který rok po operaci už neužívá žádné léky na cukrovku, snížila 
se jeho medikace na hypertenzi a upravila se psychika, snížila se 
potřeba psychofarmak i psychoterapie. Jednoznačně svoje roz-
hodnutí pro operaci považuje jako jeden z těch nejlepších kroků, 
co kdy v životě udělal. Pozitivní vliv na snížení čerpání financí 
z veřejných zdrojů je evidentní. Nákupem multivitaminů se ni-
kterak nezatěžuje jeho zdravotní pojišťovna. Ekonomický přínos 
bariatrické operace u konkrétního pacienta je nastíněn v tabulce 
č. 4. Komplexnější analýzy v zahraničí i v tuzemsku efektivitu 
operační léčby obezity u diabetu 2. typu již prokázaly, návrat-
nost nákladů se pohybuje nejčastěji v rozmezí do dvou až tří let.

MUDr. Michal Čierny
Chirurgické oddělení, Nemocnice Břeclav
U nemocnice 3066/1
690 74 Břeclav

e-mail: ciernymichal@gmail.com

Závěr
Předložená kazuistika potvrzuje skutečnost, že operač-

ně lze léčit cukrovku 2. typu, a že kurativní potenciál sleeve 
resekce žaludku významným způsobem rozšiřuje dosavadně 
praktikované možnosti léčby v diabetologii. Metabolický efekt 
vysoce specializovaných pokročilých bariatrických operací 
působí komplexně na celé spektrum projevů metabolického 
syndromu a nabízí se jako všestranně výhodná alternativa pro 
pacienta, pro poskytovatele i pro plátce zdravotní léče, a to jak 
z etického, medicínského i ekonomického hlediska. Na zákla-
dě objektivního hodnocení efektivity intervencí v medicíně lze 
proto očekávat rostoucí podíl operační léčby diabetu 2. typu 
a metabolických onemocnění u obézních pacientů.
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Tab. č. 4: Vývoj medikace před operací a rok po operaci, 
srovnání nákladů farmakoterapie

medikace před operací měsíční náklady pro 
zdravotní pojišťovnu

cilazapril (Inhibace 2,5 mg 1x denně) 95 Kč

nitrendipin (Lusopress 20 mg 1x denně) 52 Kč

acebutolol (Secral 40 mg 1x denně) 42 Kč

fenofibrát (Apo-feno 200 mg 1x denně) 131 Kč

atorvastatin (Atoris 40 mg 1x denně) 328 Kč

rosiglitazon, metformin 
(Avandamet 2/1000 mg 2x denně) 803 Kč

celkové náklady zdrav. pojištovny na medikaci 1451 Kč/měsíc

medikace po operaci
nitrendipin (Lusopress 20 mg 1x denně) 52 Kč

Celková úspora nákaldů na medikaci pro zdravotní pojišťovnu 
u prezentovaného pacienta je za jeden rok 16 788 Kč.

VYMIZENí ZNáMEK DIABETU 2. TYPU ROK PO BARIATRICKé OPERACI – SLEEVE RESEKCI žALUDKU

16 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 4/2011



Léčba obtížně kompenzovatelné pacientky 
s diabetes mellitus 2. typu preparátem 
liraglutid

Souhrn:
Předložený případ popisuje vliv léčby preparátem liraglutid na kompenzaci dia-

betes mellitus 2. typu u spolupracující pacientky s dlouho trvající hyperglykemií ob-
tížně ovlivnitelnou všemi vyzkoušenými farmaky.

Summary:
The treatment of a difficult to treat patient with type 2 diabetes mellitus with liraglutide

The presented case describes the effect of a treatment with liraglutide on a control 
of type 2 diabetes mellitus in a compliant patient with long lasting hyperglycemia, 
which was difficult to control with all used drugs.  

Szabó, M. Léčba obtížně kompenzovatelné pacientky s diabetes mellitus 2. typu preparátem liraglutid. 
Kazuistiky v diabetologii 9, č. 4: 17–18, 2011.

Klíčová slova: 
 � diabetes mellitus 2. typu
 � dlouhodobá 

hyperglykemie
 � intolerance metforminu
 � liraglutid

Key words: 
 � type 2 diabetes mellitus
 � long term hyperglycemia
 � intolerance of metformine
 � liraglutide

Marcela Szabó
Diabetologická ambulance, Městská nemocnice ALMEDA, Neratovice

Úvod
Diabetes mellitus (DM) 2. typu je onemocnění, které je 

charakterizováno v různém poměru se vyskytující inzulínovou 
rezistencí a relativní poruchou sekrece inzulínu v beta-buňce 
slinivky břišní. Následkem těchto poruch je dlouhodobá hy-
perglykemie. Jedná se o onemocnění chronické a progresivní 
– progrese choroby je však u různých jedinců rozdílně rychlá. 
Zatímco u některých pacientů je možno dosahovat výborné 
či uspokojivé kompenzace glykemie režimovými opatřeními 
a terapií malou dávkou farmak po řadu let, u jiných je progrese 
choroby výrazně rychlá a po krátké době trvání DM je hyper-
glykemie obtížně kompenzovatelná. Jelikož diabetes mellitus 
2. typu je heterogenní onemocnění, je v jeho léčbě využívána 
řada terapeutických přístupů, včetně různé farmakoterapie. 
Stávající portfolio farmak je stále rozšiřováno o další preparáty, 
ale také o zcela nové lékové skupiny s rozdílnými mechanismy 
účinku.

Kazuistika
Pacientka bez výskytu diabetu v  rodině onemocněla dia-

betes mellitus 2. typu v 52 letech. V té době již byla čtyři roky 
léčena pro arteriální hypertenzi. Společně s DM 2. typu byla 
diagnostikována také dyslipidemie. Pacientka je nekuřačka, 
má sedavé zaměstnání. Při klinickém vyšetření byla zjištěna 
obezita abdominálního typu (váha 78 kg, výška 156 cm, BMI 
32,0 kg/m2, obvod pasu 105 cm), ostatní objektivní nález byl 
v normě.

Od počátku pacientka vykazovala velmi dobrou complian-
ce k léčbě – dodržovala dietu, zlepšila pohybový režim, zhubla, 
pravidelně prováděla selfmonitoring glykemií. Nesnesla však 
opakované pokusy zařadit do terapie metformin a to ani v mi-
nimální dávce v jakékoli formě – vždy měla průjmy. Byla tedy 
léčena jinými perorálními antidiabetiky (PAD). Jelikož choro-
ba rychle progredovala, do pěti let jejího trvání pacientka pro-
dělala léčbu všemi v té době dostupnými PAD v maximálních 
možných dávkách a různých kombinacích, mimo netolerova-
ného metforminu (glitazony, gliptiny, deriváty sulfonylurey). 
Pro průjmy při metforminu nebyla zkoušena terapie inhibitory 
střevních alfa-glukosidáz.

Po pěti letech trvání DM pro jeho výraznou dekompenza-
ci (glykemie 10–20 mmol/l, HbA1c 9,9 % dle IFCC) při léčbě 
kombinací PAD byla u pacientky zahájena inzulinoterapie. 
Nejprve kombinace dlouhodobě působícího inzulínu a PAD, 
posléze pro neúspěch byla PAD vysazena a zahájen intenzi-
fikovaný inzulínový režim bazál-bolus. V něm byly postupně 
použity všechny typy inzulínů včetně krátkodobě a dlouho-
době působících inzulínových analog. Po dvou letech zkou-
šení inzulínové terapie byla tato vyhodnocena jako neúspěš-
ná – glykemie se v selfmonitoringu pohybovaly v hodnotách 
15–22 mmol/l, hodnoty HbA1c vzrostly na 12,26 %, pacientka 
nabrala na váze – tělesná hmotnost byla 79 kg. Pro tyto nálezy 
jsem se s pacientkou dohodla na možnosti vyzkoušení léčby 
preparátem liraglutid.
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LéČBA OBTížNě KOMPENZOVATELNé PACIENTKY S DIABETES MELLITUS 2. TYPU PREPARáTEM LIRAGLUTID

Pacientka splňovala kritéria zdravotní pojišťovny pou-
ze pro základní úhradu liraglutidu, jelikož sice má HbA1c 
nad 6 % při veškeré vyzkoušené farmakoterapii, avšak BMI je  
32,5  kg/m2. Pacientka doplatek akceptovala. Terapie liraglu-
tidem byla u pacientky zahájena po devíti letech trvání 
DM 2.  typu netypicky – po léčbě inzulínem, jehož podávání 
bylo nutno ukončit, jelikož terapie liraglutidem zároveň s in-
zulínem není zatím schválenou indikací.

Ukončení léčby inzulínem nebylo provázeno dalším zhorše-
ním kompenzace DM – hyperglykemie v selfmonitoringu byly 
obdobné. Po měsíci léčby liraglutidem v  monoterapii dávkou 
1,2 mg/den pacientka zhubla 4 kg – na 75 kg (BMI 30,8 kg/m2), 
hodnoty glykemií v selfmonitoringu se oproti léčbě inzulínem 
poněkud snížily (13–18 mmol/l). Po třech měsících terapie 
měla pacientka nadále hmotnost 75 kg, glykemie byly v roz-
mezí 12–16 mmol/l, HbA1c poklesl na hodnotu 9,62 %. Po šesti 
měsících léčby pacientka váží 74 kg (BMI 30,4 kg/m2), glyke-
mie v selfmonitoringu jsou 10–17 mmol/l, HbA1c 9,44 % (viz 
tabulka č. 1). Ač je hodnota HbA1c nadále vysoká, její výrazný 
pokles (z 12,26 %) umožňuje další indikaci léčby liraglutidem 
a jeho základní úhradu zdravotní pojišťovnou.

Závěr
U pacientky nebylo monoterapií liraglutidem dosaženo 

normalizace hodnot glykemií, ani kompenzace diabetes mel-
litus, kterou bychom mohli označit za uspokojivou. Nadále 

Tab. č. 1: Vliv terapie liraglutidem na sledované parametry

sledovaný parametr před léčbou liraglutidem po třech měsících léčby po šesti měsících léčby
hmotnost (kg) 79 75 74

BMI (kg/m2) 32,5 30,8 30,4

glykemie v selfmonitoringu (mmol/l) 15–22 12–16 10–17

HbA1c (%; IFCC) 12,26 9,62 9,44

MUDr. Marcela Szabó
Diabetologická ambulance
Městská nemocnice ALMEDA
Alšova 462
277 11 Neratovice

email: mszabo@seznam.cz

trvají hyperglykemie. Kompenzace DM se však oproti terapii 
inzulínem a PAD zlepšila, pacientka po mnoha letech zhubla. 
Jelikož nesnese léčbu metforminem, která by byla do kombi-
nace s liraglutidem ideální, a monoterapií liraglutidem nebylo 
dosaženo uspokojivé kompenzace, je nyní u pacientky zkouše-
na kombinace liraglutidu s deriváty sulfonylurey, kterou dobře 
toleruje. Výhledově nelze vyloučit ani použití kombinace li-
raglutidu s inzulínem u této pacientky, jejíž indikace je v České 
republice očekávána.
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SAVOR-TIMI 53 
Saxagliptin Assessment of Vascular Outcomes Recorded in Patients with Diabetes Mellitus

Multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená studie s cílem posou-
dit efekt přidání saxagliptinu do terapie pacientů s diabetes mellitus 2. typu  
na incidenci infarktu myokardu, cévní mozkové příhody nebo smrti z kardio-
vaskulárních příčin. Studie začala v květnu 2010 a konec je plánován na kvě-
ten 2015, předpokládaný počet participantů je 12 000. Jsou přijímáni pacienti 
s diabetes mellitus 2. typu a rizikem kardiovaskulární příhody v anamnéze. 
Další kritéria pro přijetí do studie jsou: věk nad 40 let, hodnoty HbA1c mezi 
6,5 a 11,9 % (dle DCCT). Účastníci studie budou rozděleni na dvě skupiny. 
První bude do medikace přidán saxagliptin 2,5 resp. 5 mg/den, kontrolní sku-
pina bude dostávat placebo.

Studie je koordinována TIMI Study Group ve spolupráci s  Hadassah 
University (Jeruzalém) s podporou Bristol-Myers Squibb a AstraZeneca.

Více informací naleznete na www.clinicaltrials.gov

Zpráva
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Vegetariánská strava vs. konvenční 
diabetická dieta – roční follow-up

Souhrn:
Naše předchozí šest měsíců trvající randomizovaná studie ukázala, že vegetarián-

ská strava vede účinněji ke snížení inzulínové rezistence, snížení objemu subkutánní-
ho i viscerálního tuku a ke zlepšení markerů oxidačního stresu a adipokinů než stan-
dardně doporučovaná diabetická dieta. Naším cílem bylo sledovat pacienty 6 měsíců 
a 1 rok od ukončení studie, kdy pacienti v původní dietní intervenci nepokračovali 
a rok konzumovali srovnatelnou dietu. Měřili jsme jejich tělesnou hmotnost, obvod 
pasu, HbA1c a krevní lipidy. Přes patrný rebound-fenomen šest měsíců od ukončení 
studie v obou skupinách přetrvaly jeden rok od ukončení studie výhody vegetariánské 
diety ve srovnání s konvenčním redukčním režimem v účinku na tělesnou hmotnost 
a obvod pasu. V obou skupinách došlo ke srovnatelnému vzestupu LDL-cholesterolu 
a HbA1c, přestože ve vegetariánské skupině došlo k vysazení hypolipidemik téměř 
u třetiny pacientů a pouze k polovičnímu navýšení antidiabetické medikace oproti 
kontrolní skupině. Naše výsledky ukazují částečné přetrvání pozitivních účinků ve-
getariánské stravy oproti konvenční redukční diabetické dietě jeden rok od ukončení 
intervence.

Summary:
Vegetarian diet versus conventional diabetic diet – a year follow-up

Our previous six month lasting randomized study showed that vegetarian diet le-
ads to more effective decrease of insulin resistance, the reduction of a volume of sub-
cutaneous and visceral fat and the improvement of markers of oxidative stress and 
adipocytokines compared to standard recommended diabetic diet. Our aim was to 
follow up the patients for a period of six months and one year after the end of the 
study, in which the patients did not continue in their former dietary intervention 
and they consumed comparable diet for one year. We measured their body weight, 
waist circumference, HbA1c, and blood lipids. Despite noticeable rebound-pheno-
menon at six months after the end of the study, the benefits of vegetarian diet assessed 
as the effect on body weight and waist circumference lasted in both groups for one 
year after the end of the study compared to the conventional slimming diet. There was 
a comparable increase of LDL-cholesterol and HbA1c in both groups, because in the 
“vegetarian” group the hypolipidemic agents were discontinued in nearly one third 
of patients and only half of them needed to increase antidiabetic medication com-
pared to the control group. Our results show a partial continuation of the positive 
effects of vegetarian diet compared to the conventional slimming diabetic diet for one 
year after the end of intervention.  

Kahleová, H., Hill, M., Pelikánová, T. Vegetariánská strava vs. konvenční diabetická dieta – roční follow-up.. 
Kazuistiky v diabetologii 9, č. 4: 19–21, 2011.
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Úvod
Optimální složení diet pro nemocné s diabetem z hlediska 

dlouhodobého ovlivnění hmotnosti a metabolických ukazate-
lů je stále předmětem diskusí. Jednou z variant, která vybočuje 

z běžně doporučovaného schématu konvenčních diabetických 
diet, je vegetariánská strava.

Observační studie ukazují, že prevalence diabetu 2. typu 
je dvakrát nižší u vegetariánů než u běžné populace, a to i po 
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adjustaci na rozdíly v Body Mass Indexu (BMI) (Tonstad et al. 
2009; Snowdon et Phillips 1958). Klinické intervenční studie 
doložily, že vegetariánská strava vede k  většímu váhovému 
úbytku a poklesu glykemie nalačno než konvenční diabetická 
dieta (Nicholson et al. 1999), dále k většímu poklesu glykova-
ného hemoglobinu, poklesu LDL-cholesterolu a většímu sníže-
ní diabetické medikace (Barnard et al. 2006). Naše předchozí 
šest měsíců trvající randomizovaná studie ukázala, že vegeta-
riánská strava vede účinněji ke snížení inzulínové rezistence, 
snížení objemu subkutánního i viscerálního tuku a ke zlep-
šení markerů oxidačního stresu a adipokinů než standardně 
doporučovaná diabetická dieta (Kahleova et al. 2011). Naším 
cílem bylo sledovat pacienty po dobu šest měsíců a jeden rok 
od ukončení studie.

Metodika
Do studie bylo zařazeno 74 nemocných s diabetes mellitus 

2. typu léčených perorálními antidiabetiky. Pacienti byli ná-
hodně rozděleni do dvou skupin v  rámci otevřené paralelní, 
randomizované studie. Vegetariánská skupina (V, n=37) kon-
zumovala lakto-ovo-vegetariánskou stravu, kontrolní skupi-
na (K, n=37) jedla běžně doporučovanou diabetickou dietu. 
Konvenční diabetická dieta obsahovala 50 % energie ve formě 
sacharidů, 30 % energie ve formě tuku, příjem cholesterolu byl 
do 200 mg denně; vegetariánská strava obsahovala o 20 % více 
sacharidů a méně tuku, příjem cholesterolu byl do 50 mg/den. 
U obou skupin byla stejná kalorická restrikce (-500 kcal/den) 
na základě měření energetického výdeje pomocí nepřímé ka-
lorimetrie.

Účastníky studie jsme vyšetřili na počátku studie, po třech 
měsících dietní intervence a po dalších třech měsících dietní + 
pohybové intervence (k dietě byl přidán aerobní pohyb třikrát 
týdně 1 hodinu na 60 % maximální tepové frekvence).

Follow-up
62 pacientů, kteří dokončili studii, jsme pozvali ke kontrole 

šest měsíců a následně jeden rok po ukončení studie. 47 paci-
entů (76 %) přišlo na kontrolu šest měsíců od ukončení studie, 
44 (71 %) jich přišlo na kontrolu jeden rok od ukončení stu-
die. Během roku od ukončení studie pacienti v původní dietní 
intervenci nepokračovali a konzumovali srovnatelnou die-
tu. Měřili jsme jejich tělesnou hmotnost, obvod pasu, HbA1c 
a krevní lipidy.

Výsledky
Antidiabetická medikace, která byla během studie snížena 

u 43 % účastníků ve skupině V vs. 5 % ve skupině K, byla bě-
hem jednoho roku od ukončení studie navýšena u 14 % (3/21) 
ve skupině V a u 26 % (6/23) ve skupině K. Inzulinoterapie byla 
zahájena u 5 % (1/21) ve skupině V a u 13 % (3/23) ve skupině 
K (viz obr. č. 1).

Tělesná hmotnost, která během studie více poklesla ve 
skupině V (-6,2±5,8 kg vs. -3,2±4,5 kg ve skupině K; interakce 
skupina x čas p=0,001), se šest měsíců od ukončení studie mír-
ně zvýšila v obou skupinách (p≤0,05; +1,7±3,1 kg ve skupině V, 
+1,5±3,1 kg v K). Po roce byl trend k hmotnostnímu nárůstu 
od konce studie sice patrný, ale nebyl statisticky významný ani 
v jedné skupině (viz obr. č. 2).

Obvod pasu, který se během studie snížil více ve skupině V 
(-8,7±4,7 cm vs. -4,7±4,7 cm ve skupině K; interakce skupina x 
čas p=0,001), se zvýšil šest měsíců od ukončení studie ve sku-
pině V (+1,9±2,7 cm; p<0,01), zatímco ve skupině  K nebyl 
trend ke zvýšení statisticky významný. Jeden rok od ukončení 
studie se obvod pasu ani v jedné skupině významně nezměnil 
proti stavu při ukončení studie (viz obr. č. 3).

14 %
zvýšení

5 %
inzulín

V

26 %
zvýšení

13 %
inzulín

K

Obr. č. 1: Antidiabetická medikace 1 rok po intervenci
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Obr. č. 2: Vývoj tělesné hmotnosti
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Obr. č. 3: Vývoj obvodu pasu
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HbA1c, který během studie více klesl ve  skupině V 
(-0,7±1 % vs. -0,2±1 % ve skupině K; interakce skupina x čas 
p=0,08), se zvýšil šest měsíců od ukončení studie ve skupině 
V (+0,7±0,9  %; p<0,01), zatímco ve skupině  K se významně 
nezměnil. Po jednom roce byl vzestup HbA1c od ukončení stu-
die v  obou skupinách srovnatelný (+0,49±1,04 %; p=0,05 ve 
skupině V vs. +0,42±0,8 %; p<0,05 ve skupině K; viz obr. č. 4).

Krevní lipidy: Hypolipidemika byla po ukončení studie vy-
sazena u 29 % pacientů (6/21) ve skupině V. LDL-cholesterol, 
který během studie klesl pouze ve skupině V (-0,2±0,6 mmol/l; 
p=0,05), se šest měsíců ani rok od ukončení studie ani v jedné 
skupině nezměnil (viz obr. č. 5). Hodnoty celkového choleste-
rolu, HDL-cholesterolu ani triglyceridů se od ukončení studie 
také v žádné skupině významně nezměnily.

Závěr

Přes patrný rebound-fenomen šest měsíců od ukonče-
ní studie v obou skupinách přetrvaly jeden rok od ukončení 
studie výhody vegetariánské diety ve srovnání s konvenčním 
redukčním režimem v účinku na tělesnou hmotnost a obvod 

MUDr. Hana Kahleová
Centrum diabetologie, IKEM
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4

e-mail: hana.kahleova@ikem.cz

pasu, přestože pacienti v původní dietní intervenci nepokračo-
vali a rok konzumovali srovnatelnou dietu. V obou skupinách 
došlo ke srovnatelnému vzestupu LDL-cholesterolu a HbA1c, 
přestože ve vegetariánské skupině došlo k vysazení hypolipide-
mik téměř u třetiny pacientů a pouze k polovičnímu navýšení 
antidiabetické medikace oproti kontrolní skupině.

Naše výsledky ukazují částečné přetrvání pozitivních účin-
ků vegetariánské stravy oproti konvenční redukční diabetické 
dietě jeden rok od ukončení intervence.

Možným mechanismem tohoto pozorování je tzv. metabo-
lická paměť (Ceriello et al. 2009; Ceriello 2009), jejímž pod-
kladem je neenzymatická glykace buněčných proteinů a lipidů 
a zvýšený oxidační stres (Ceriello et al. 2009). Přítomnost me-
tabolické paměti naznačuje důležitost včasné a důsledné léčby 
nejen hyperglykemie a dyslipidemie, ale také zvýšené tvorby 
volných kyslíkových a dusíkových radikálů. Naše studie proká-
zala, že vegetariánská strava pozitivně ovlivňuje všechny tyto 
metabolické parametry a mohla by tedy být vhodnou alterna-
tivou v dietní léčbě diabetu 2. typu.
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Obr. č. 3: Vývoj hodnot HbA1c
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Klinická studie STAR 3 

Kateřina Hejnicová
Diabetologická ambulance, Trutnov

STAR 3 je randomizovaná multicentrická studie, která 
srovnává úspěšnost léčby skupiny diabetiků 1. typu léčených 
integrovaným systémem (IS), zahrnujícím inzulínovou pum-
pu, kontinuální monitoring glykemie (CGMS) a management 
software (CareLink) = sensor augmented insulin pump thera-
py (SAP), se skupinou léčenou intenzifikovaným inzulínovým 
režimem (IIT) za konvenčního selfmonitoringu glykemií (čty-
ři měření denně).

Cílem studie je vyhodnotit výhody a rizika léčby diabetu 
1. typu integrovaným systémem, umožňujícím kontinuální 
subkutánní infuzi inzulínu souběžně s  kontinuálním měře-
ním glykemie, a jeho nejen vlastní subjektivní, ale i objektivní 
elektronické zpracování, ve srovnání s klasickým podáváním 
inzulínových analog ve více injekcích denně za běžné kontroly 
pomocí selfmonitoringu glukometrem.

Soubor a metodika
Studie probíhala ve třiceti centrech USA po dobu jednoho 

roku. Bylo randomizováno 485 diabetiků 1. typu (329 dospě-
lých ve věku 17–70 let a 156 dětí ve věku 7–18 let), kteří byli do 
té doby léčeni intenzifikovaným inzulínovým režimem a pro-
váděli standardní selfmonitoring glykemií (nejméně čtyři mě-
ření denně). Baseline HbA1c pro obě skupiny – 8,3 % (DCCT) 
= 6,8 % (IFCC)

Pacienti byli rozděleni do dvou větví:
 � skupina SAP (244 pacientů – 166 dospělých, 78 dětí) 

+ po dvou týdnech od zařazení CGMS;
 � skupina IIT (241 pacientů – 163 dospělých, 78 dětí) 

– inzulínová analoga aspart a glargine.

Kontroly probíhaly po 3, 6, 9 a 12 měsících v obou skupi-
nách, všichni měli možnost online konzultace dle potřeby.

Primární outcome: změny HbA1c během jednoho roku sle-
dování.

Sekundární outcome: četnost těžkých hypoglykemií.

Výsledky
Pacienti léčení integrovaným systémem dosahovali čtyři-

krát většího poklesu HbA1c ve srovnání s  pacienty léčenými 
intenzifikovanou inzulinoterapií:
•	 pokles HbA1c ve skupině s IS z 8,3 na 7,5 % (DCCT) = z 6,8 

na 6,0 % (IFCC), tedy o 0,8 %±0,8 %;
•	 pokles HbA1c ve skupině s IIT z 8,3 na 8,1 % (DCCT) = 

z 6,8 na 6,6 % (IFCC), tedy o 0,2 % ± 0,9 %.

Dospělí diabetici léčení IS vykazovali pokles HbA1c prů-
měrně o 1 %. Kontrola glykemie blížící se normální hladině 

krevního cukru vedla k významné redukci výskytu mikrovas-
kulárních komplikací (DCCT: retinopatie 76 %, neuropatie 
60 %, nefropatie 56 %).

U diabetiků, kteří používali kontinuální měření glykemie 
více než 80 % času došlo k poklesu HbA1c průměrně o 1,2 % 
(za rok).

Efekt používání kontinuálního měření glykemie se dostavil 
časně (do tří měsíců) a přetrval po dobu celého roku sledování.

Využívání kontinuálního měření glykemie významně sní-
žilo hladinu HbA1c i ve skupině dětí a adolescentů.

Nebyl zjištěn statisticky signifikantní rozdíl ve výskytu zá-
važných hypoglykemií:
•	 celá populace – 13,31 vs. 13,48 na 100 osob/1 rok, p=0,58;
•	 dospělí diabetici – 15,31 vs. 17,62 na 100 osob/1 rok, 

p=0,66;
•	 dětští diabetici – 8,98 vs. 4,95 na 100 osob/1 rok, p=0,35.

Incidence diabetické ketoacidózy byla pod 0,02 na 100 
osob/1 rok ve všech skupinách.

Téměř polovina (44 %) dětí a adolescentů využívajících IS 
dosáhla norem pro HbA1c doporučený American Diabetes As-
socitation (ADA). Ve skupině léčené IIT to bylo jen 20 %.

Pozn.: Doporučení ADA pro HbA1c u dětí 6–12 let je méně 
než 8 % (DCCT) = 6,5 % (IFCC) u adolescentů 13–19 let méně 
než 7,9 % (DCCT) = 6,4 % (IFCC).

Závěry autorů studie
Studie prokázala statisticky významný pokles HbA1c ve 

skupině léčené integrovaným systémem (CSII + CGMS + Ca-
reLink) napříč věkovým spektrem bez nárůstu četnosti těž-
kých hypoglykemií. Pokles HbA1c byl zřejmý poměrně časně 
(během prvních tří měsíců léčby) a zlepšení přetrvalo během 
celého roku sledování.

Integrovaný systém firmy Medtronic umožňuje kvalitní 
kontrolu kompenzace diabetu a snižuje riziko výskytu a pro-
grese jeho komplikací. Jde o technologickou základnu poten-
ciálního umělého pankreatu.

Autoři vyjádřili naději, že studie jako nejdelší a nejrozsáh-
lejší svého druhu napomůže zavést do praxe nový standard 
péče o diabetiky léčené inzulínem.

Komentář
V naší ambulanci používáme měření CGMS od roku 2007 

(CGMS Gold), systém Paradigm Real-Time s MiniLink tran-
smitterem od března 2009 (s  možností náhledu na aktuální 
hladinu glukózy v  intersticiální tekutině a sledování trendu 
jejího vzestupu či poklesu). Měření CGMS je na náklady zdra-
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BYDUREON (exenatid pro podávání jednou týdně) schválen EMEA
Eli Lilly, Amylin Pharmaceuticals a Alkermes oznámily, že Evropská léková agentura schválila 21. 6. 2011 přípravek BYDUREON (exe-
natid s prodlouženým uvolňováním) k uvedení na trh.

Evropští lékaři tak získají možnost pracovat s exenatidem určeným 
k dávkování jednou týdně. Autorizace uvedení exenatidu s prodlouže-
ným uvolňováním na trh v Evropské unii je založena na žádosti využí-
vající data z programu klinických studií DURATION (Diabetes thera-
py Utilisation: Researching changes in HbA1c, weight and other factors 
Through Intervention with exenatide ONce weekly).

V tomto programu se prokázalo, že vyrovnané hladiny exenatidu 
v krvi dosažené injekčním podáváním exenatidu s prodlouženým uvol-
ňováním jednou týdně účinně zlepšují kontrolu glykemie a u většiny pa-
cientů také snižují hmotnost. Konkrétně bylo prokázáno po 6 měsících 
léčby statisticky významné zlepšení kompenzace diabetu měřeno reduk-
cí glykovaného hemoglobinu o 1,3 až 1,9 %. Exenatid (s prodlouženým 
uvolňováním) podávaný jednou týdně vykazuje dokonce lepší výsledky 
v kontrole glykemie, než exenatid v dávkování dvakrát denně.

Exenatid s prodlouženým uvolňováním je podáván jednou týd-
ně subkutánní injekcí pomocí soupravy pro jednorázové podání, která 
obsahuje vše, co pacient k aplikaci injekce potřebuje. Dávku si pacient 
aplikuje sám, nezávisle na jídle a bez nutnosti jakékoliv titrace. Aplika-
ce je jasný a jednoduchý proces, studie použitelnosti provedená v USA 
ukázala, že 88 % pacientů bylo schopno si samostatně aplikovat dávku 
za použití pokynů pro uživatele, bez jakýchkoliv dalších informací nebo 
ukázky.

Karel Vízner

Zdroj informací:
Buse, J. B., Drucker, D. J., Taylor, K. L. et al. DURATION-1: exenatide once weekly pro-
duces sustained glycemic control and weight loss over 52 weeks. Diabetes Care 33, 6: 
1255–1261, 2010.
První lék pro léčbu diabetu 2. typu podávaný jednou týdně získal povolení k uvedení na 
trh v EU. Tisková zpráva Eli Lilly ze dne 1. 7. 2011.
Raskin, P., Mohan, A. Comparison of once-weekly with twice-daily exenatide in the 
treatment of type 2 diabetes (DURATION-1 trial). Expert Opin Pharmacother 11, 13: 
2269–2271, 2010.

Zpráva

Informace o exenatidu s prodlouženým uvolňováním, 
stejně jako o inkretinové léčbě v dalších souvislostech je 
možné nalézt také v publikaci: 
Perušičová, J. et al. 
Diabetes mellitus 2. typu - léčba perorálními  
antidiabetiky, inkretiny, inzulíny, hypolipidemiky  
a antihypertenzivy 

Knihu vydalo naše nakladatelství záčátkem letošního roku. 

http://eshop.diapomocnik.cz/knihy.php
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votních pojišťoven aktuálně možné čtyřikrát ročně z indikace 
podezření na nepoznané hypoglykemie u pacientů léčených 
inzulínem a při neuspokojivé kompenzaci diabetu i při léčbě 
inzulínovou pumpou (hodnoty HbA1c vyšší než 5,3 %). Pokud 
jsou důvody k měření jiné, hradí si je pacient sám.

„Primární outcome“ měření v  českých diabetologických 
ambulancích je tedy z  tohoto pohledu četnost, závažnost 
a  předvídatelnost hypoglykemií, „sekundární outcome“ jsou 
změny HbA1c v čase.

Od ledna 2010 proběhlo v naší ambulanci měření CGMS 
u 21 diabetiků 1. typu na CSII, z toho u 11 diabetiků jednou, 
u 4 diabetiků dvakrát, u 3 diabetiků třikrát a 3 pacienti absol-
vovali měření čtyřikrát.

U žádného z  měřených diabetiků jsme od počátku roku 
2010 nezaznamenali ketoacidózu ani těžkou hypoglykemii.

V rámci opakovaných měření jsme ověřili eliminaci většiny 
skrytých i manifestních hypoglykemií – vysvětlením může být 
ozřejmění příčin hypoglykemií, kterých si začne být diabetik 
vědom a napříště se jich dokáže vyvarovat.

Zajímavým úkazem je, že záznamy především opakova-
ných měření se často pohybují v doporučeném pásmu hodnot 
eventuelně jen s jejich nevýznamným kolísáním, což nekore-
luje s trvajícím zvýšením HbA1c. S ohledem na pečlivý rozbor 
každého záznamu v  porovnání se záznamy denního režimu 
pacienta jsme dospěli společně s  vyšetřovanými diabetiky 
k názoru, že jim v době měření CGMS sledování aktuálního 
trendu hladiny glukózy v intersticiální tekutině umožňuje včas 
zareagovat na změny podáním sacharidů nebo inzulínu. Jak-
mile o možnost sledování přijdou (odstranění elektrody) opět 
hůře předvídají změny a hyper- nebo hypoglykemii zjistí poz-
dě za pomoci selfmonitoringu glukometrem.

Většina diabetiků by uvítala možnost častějšího nejlépe 
trvalého měření CGMS a lze předpokládat, že pokud by tuto 

možnost měli, byla by jejich metabolická kompenzace význam-
ně lepší. Jednoho našeho diabetika tato úvaha vedla až k za-
koupení systému Minilink k IP, od března 2011 je již systém 
součástí nové IP, diabetici vybavení tímto systémem dle aktu-
ální finanční možnosti (zakoupení senzoru v ceně cca 800 Kč 
pro týdenní měření) mohou provádět měření častěji, než jim 
umožňuje zdravotní pojištění.

Závěrem si s ohledem na výše zmíněné skutečnosti nemo-
hu nedovolit úvahu, že možnost dlouhodobého používání SAP 
by byla mnohými našimi diabetiky vítána, měla by pro ně ne-
pochybně významný přínos jak pokud jde o zlepšení metabo-
lické kompenzace, tak sekundárně pro snížení rizika nástupu 
či progrese cévních komplikací diabetu. V neposlední řadě by 
se nejspíš významně zlepšilo vnímání diabetu pacientem jako 
pracovního a společenského hendikepu, neboť péče o diabetes 
by byla za pomoci SAP transparentnější a tím by ve výsledku 
zaměstnávala zodpovědného diabetika méně.

Literatura
Grafy poklesu HbA1c během jednoho roku sledování dostupné z:
http://www.nejm.org/action/showImage?doi=10.1056%2FNEJMoa1002853&iid=f01
Phillip, M., Batelino, T. (ed.) ATTD 2010 Yearbook Advanced Technologies & Treatments 
for Diabetes. Int J Clin Pract 65, Suppl. 170: s1–s90, 2010.

MUDr. Kateřina Hejnicová
Diabetologická ambulance
Na Struze 30
541 01 Trutnov

e-mail: hejnicovak@seznam.cz

KLINICKá STUDIE STAR 3

HPS2-THRIVE  
– Heart Protection Study 2 Treatment of HDL to Reduce the Incidence of Vascular Events

Mezinárodní randomizovaná, dvojitě zaslepená studie, které se zúčast-
ní přibližně 25 000 participantů. Studie si klade za cíl posoudit, zda zvýšení 
HDL-chlolesterolu přidáním niacin/laropiprantu s prodlouženým uvolňová-
ním (2 g/den) do medikace, vede ke snížení rizika kardiovaskulárních kom-
plikací u pacientů s aterosklerotickým postižením v anamnéze.

Všichni účastníci studie zároveň podstoupí terapii snižující LDL-chole-
sterol užíváním 40 mg simvastatinu denně, nebo jeho kombinace s  10 mg 
ezetimibu.

Studie začala v lednu 2007 a její konec je naplánován na leden 2013. Je 
koordinována University of Oxford ve spolupráci s firmou Merck. Více infor-
mací naleznete na www.clinicaltrials.gov

Zpráva
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Nutriční terapie

Výživa ve zdraví i nemoci
V. díl – Osteoporóza

Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha

Ilu
st

ra
čn

í f
ot

o:
 K

ar
el

 V
íz

ne
r –

G
EU

M
 - 

hr
ad

 K
os

t

Osteoporóza (prořídnutí kostí) se řadí mezi civilizač-
ní onemocnění a podobně jako vysoký krevní tlak, pa-
tří mezi „tichá“ onemocnění. Může probíhat dlouho 
bezpříznakově a projevit se teprve komplikacemi, tj. 
zlomeninami, které vznikají mnohdy i na mírný pod-
nět. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je 
osteoporóza definována jako systémové onemocně-
ní skeletu, charakterizované nízkou kostní denzitou 
a poruchou mikroarchitektury kostní tkáně. Tyto změny pak vedou ke snížení kvality kostí, k jejich zvýšené křehkosti a zvýšené-
mu riziku zlomenin. Nejčastěji se jedná o zlomeniny krčku kosti stehenní, zápěstí a zlomeniny obratlových těl. Zlomeniny vzni-
kající následkem osteoporózy se nejčastěji objevují u osob mezi 60.–70. rokem života a jejich výskyt stoupá s délkou života. Udá-
vá se, že ve vyspělých zemích na následky zlomenin do jednoho roku po úrazu umírá 15–20 % pacientů a 50 % zůstává trvale 
hendikepováno.

Osteoporóza se dělí na primární a sekundární. K primární osteoporóze se řadí osteoporóza idiopatická (příčina je neznámá), 
postmenopauzální a stařecká. Sekundární osteoporóza může být způsobena mnoha vlivy a provází řadu onemocnění.

Kost je metabolicky velmi aktivní or-
gán a to v průběhu celého života. Neu-
stále se částečně odbourává (tento pro-
ces se nazývá osteoresorpce) a současně 
obnovuje (v tomto případě se jedná o os-
teoformaci, novotvorbu kosti). Soubor-
ně se oba procesy nazývají remodelace 
kosti, která spočívá ve stálém uvolňová-
ní minerálních látek do extracelulární te-
kutiny a v jejich ukládání na místech po-
třeby. Pokud by neprobíhala remodelace 
kosti, nemohla by se kost přizpůsobovat 
měnícím se podmínkám a mechanickým 
změnám. Pokud dojde z nejrůznějších 
příčin k narušení popsané rovnováhy, 
mění se objem kosti.

Kost dosahuje svého maxima, jak po 
stránce kvality, tak objemu, ve dvacátém 
roce života. Zhruba od třiceti let pak do-
chází k jejímu postupnému úbytku. To je 
také podstata vzniku stařecké osteopo-
rózy, kdy se jedná o fyziologický úbytek 
kostní hmoty. Rovnováha mezi osteore-
sorpcí a novotvorbou kosti je porušena, 
protože novotvorba je zpomalena a osteo-
resorpce zůstává nesnížena. Stařecká os-
teoporóza postihuje jak ženy, tak muže, 
ale postiženy bývají ve větší míře ženy. 
Důvodem je, že muži mají mohutnější 
a hmotnější kostru, takže pokles kostní 
denzity se u nich neprojeví tak výrazně, 
jako je tomu u žen. Výsledný úbytek kost-

Tab. č. 1: Přehled hlavních příčin sekundární osteoporózy
endokrinní příčiny

hypogonadismus, hyperparathyreóza, diabetes mellitus, tyreotoxikóza, Cushingův syndrom

hematologické příčiny

leukemie, maligní myelom, nonHodginské lymfomy, M. Hodgkin

jaterní a ledvinná onemocnění

následek užívání léků

kortikoidy, antikonvulziva, heparin, antikoagulancia, chemoterapeutika, thyroxin, lithium, antacida

nutriční příčiny

alkohol, káva, malnutrice, nízký přísun vápníku, vitaminu D, dalších vitaminů (K, C, Bl2, B6)
vysoký přísun sodíku

jiné vlivy

nedostatek pohybu, nevyvážený pohyb (nadměrný i nedostatečný), kouření

ní hmoty ve stáří závisí na tom, jakého 
kostního maxima bylo dosaženo v době 
dospívání. V rámci prevence osteoporózy 
je proto stěžejní správná výživa, zejména 
s ohledem na dostatečný příjem vápníku.

Oproti tomu postmenopauzální os-
teoporóza má jinou patogenezi. Hlavní 
příčinou je úbytek estrogenů a násled-
kem toho i vystupňovaná osteoresorpce. 
V případě postmenopauzální osteoporó-
zy má určitý ochranný vliv obezita, pro-
tože tuková tkáň je schopna tvořit vý-
znamné množství estrogenů.

Při rozvoji osteoporózy se uplatňuje 
i celá řada rizikových faktorů, zejména 
kouření, konzumace alkoholu, některé 
léky a nízká pohybová aktivita. Nutné je 
ale počítat i s tzv. neovlivnitelnými rizi-
kovými faktory, mezi které patří faktory 
genetické, pohlaví (postiženy bývají pře-
devším ženy), příslušnost k etnické sku-
pině (bílé etnikum má vyšší výskyt os-
teoporózy než černé) a věk.

Pro diagnostiku osteoporózy se po-
užívají fyzikální přístrojová vyšetře-
ní (především metoda duální rentgeno-
vé absorpciometrie – DEXA) a vyšetření 
biochemická, která umožní zhodnotit 
úroveň rychlosti resorpce kosti a stupeň 
její novotvorby. 
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V léčbě osteoporózy stojí v popředí 
dostatečný přísun vápníku potravou, po-
dávání vitaminu D, přiměřená fyzická 
aktivita, omezení vlivu škodlivých fakto-
rů, léčba sekundárních příčin osteoporó-
zy a prevence pádů. Pokud tato opatře-
ní selhávají, je důležité včas přistoupit 
k léčbě antiresorpčními léky a stimuláto-
ry novotvorby kostí skeletu celého těla. 
Významnou úlohu v prevenci a léčbě os-
teoporózy sehrává výživa.

Výživa v prevenci osteoporózy

Vápník

Vápník plní v organismu celou řadu ži-
votně důležitých funkcí. Je nezbytný pro 
krevní srážlivost, srdeční činnost, zajiš-
ťuje nervosvalovou dráždivost a svalo-
vou kontrakci. Společně s fosfáty tvoří 
anorganickou část kosti, která je odpo-
vědná za její pevnost. Vytváření kostní 
hmoty je závislé na přívodu vápníku po 
celý život. S postupujícím věkem však 
klesá míra vstřebávání vápníku. Zatím-
co v dětském věku a během dospívání 
se vstřebá až 75 % z celkového množství 
přijatého vápníku, v dospělosti je to již 
pouze 25–40 %. Míra vstřebávání a vy-
lučování vápníku není neměnná, velkou 
úlohu sehrává složení stravy.

Nejvhodnějším zdrojem vápníku jsou 
mléko a mléčné výrobky (např. tvarohy a 
sýry) jelikož mají vyvážený obsah vitami-
nů a minerálních látek. Mléko a mléčné 
výrobky obsahují ideální poměr vápníku 
a fosfátů – 2:1. Využitelnost vápníku je 
také zvýšena díky obsaženému vitaminu 
D, A a B6 a díky minerálům hořčíku a fos-
foru. Dobrými zdroji vápníku jsou rov-
něž ostatní mléčné produkty, např. ky-
selé mléko, jogurty a zakysané mléčné 
výrobky, protože jejich kyselé prostředí 
napomáhá zvyšovat využitelnost vápní-
ku. Kvůli tavicím solím jsou nevhodným 
zdrojem vápníku tavené sýry.

Mezi další potraviny, které jsou boha-
té na vápník, patří maso, ovoce, zeleni-
na a luštěniny. Ovoce může být čerstvé, 

sušené nebo ve formě kompotů. Luštěni-
ny mimo jiné přidávejte např. do náky-
pů či karbanátků. Pro zmírnění nadýma-
vých účinků luštěniny přes noc namočte 
a před vařením slijte použitou vodu. Pro-
blémem rostlinných zdrojů vápníku je 
však jeho využitelnost. Hrubá vláknina, 
kyselina šťavelová a fytáty (organické 
sloučeniny obsahující fosfor) vytvářejí s 
vápníkem nerozpustné soli a tím snižu-
jí jeho využitelnost. Omezte proto pří-
jem hrubé vlákniny (otruby, celozrnné 
mouky), ovoce a zeleniny s vysokým ob-
sahem kyseliny šťavelové (špenát, reveň, 
angrešt, rybíz). Bohatými zdroji vápníku 
jsou také sardinky, ořechy (vlašské a lís-
kové ořechy, paraořechy, mandle, pistá-
cie) a semena (mák, lněné semínko, se-
zam, slunečnice loupaná apod.). Tyto 
potraviny se však nekonzumují ve vět-
ším množství, proto hlavním zdrojem 
vápníku zůstávají mléko a mléčné výrob-
ky. Pro větší využitelnost vápníku je vý-
hodné rozdělit celkový denní příjem do 
několika menších dávek.

Pokud není možné dosáhnout požado-
vané dávky vápníku z potravních zdrojů, 
je nutné přistoupit k suplementaci. Jako 
nejvýhodnější se jeví podávání kalcium 
citrátu. Opět platí, že celkové množství 
by mělo být rozloženo do více dávek, pro-
tože vysoké dávky vápníku podané na-
jednou snižují vstřebatelnost. Vápník je 
nejvhodnější užívat večer, protože se tím 
sníží noční zvýšená hladina parathormo-
nu a příznivě se ovlivní osteoresorpce.

Vitamin D, vitamin C a vitamin K
Vitamin D přijímáme potravou a vzni-

ká také účinkem UV záření ze 7-dehydro-
cholesterolu (provitamin D) obsaženého 
v kůži. Vitamin D se vstřebává v tenkém 
střevě. Z krve je transportován do jater, 
kde se hydroxyluje na 25-hydroxychole-
kalciferol (kalcidiol) a následně se v ledvi-
ně kalcidiol hydroxyluje na 1α,25 dihyd-
roxycholekalciferol (kalcitriol). Hlavní 
funkcí vitaminu D je podpora vstřebá-
vání vápníku ze střeva do krve, zvy-
šuje také zpětné vychytávání vápníku 

z moči a navrací jej do krve. Z potravin 
jsou dobrými zdroji mořské ryby, rybí 
tuk, játra, vaječný žloutek nebo smeta-
na. Nedostatek vitaminu D je velmi častý 
u starých osob, zejména pokud žijí v so-
ciálních ústavech. Významnou příčinou 
nedostatku bývá vedle nedostatečné-
ho příjmu potravou a dlouhodobého po-
bytu v uzavřených místnostech i výraz-
ný pokles účinku enzymů, které zajišťují 
tvorbu vitaminu D v kůži. U seniorů jsou 
časté i poruchy renálních funkcí, což má 
za následek sníženou konverzi kalcidio-
lu na kalcitriol. Nízký příjem vitaminu D 
bývá problémem ale i zdravé mladé po-
pulace, a to následkem nedostatečného 
příjmu v potravě (např. z důvodu vyzná-
vání alternativních způsobů stravová-
ní) a používání ochranných krémů proti 
slunci s vysokým UV faktorem. Důsled-
kem nedostatku vitaminu D je naruše-
né vstřebávání vápníku, vzestup hladiny 
parathormonu, vystupňování kostního 
obratu a úbytek kosti. Oproti tomu do-
statečný příjem vitaminu D a vápníku 
chrání před mnoha typy rakoviny a sni-
žuje riziko vzniku infekčních, autoimu-
nitních a chronických zánětlivých one-
mocnění (roztroušená skleróza, lupus, 
zánětlivá onemocnění střev, diabetes 
mellitus 1. typu). Vitamin D také přízni-
vě ovlivňuje svalovou sílu a snižuje ri-
ziko pádů u starší populace o 22–49 %. 
Doporučená denní dávka vitaminu D je 
u osob mladších 50 let 400 IU (10 μg) 
a u osob starších 50 let 800 IU (20 μg).

Vitamin C podporuje vstřebávání váp-
níku. Vysoký obsah vitaminu C mají 
např. citrusové plody, kiwi, papája, ka-
pusta, brokolice a paprika.

Vitamin K snižuje vylučování vápníku 
a podporuje novotvorbu kosti. Dobrými 
zdroji vitaminu K jsou játra, zelí, broko-
lice a většina rostlinných olejů.

Zinek, hořčík
Zinek je nepostradatelný pro metaboli-

smus kostní tkáně během celého života. 
Podporuje novotvorbu kosti, tlumí kost-
ní resorpci a ovlivňuje příznivě syntézu 

Tab. č. 2: Denní spotřeba vápníku dle 
věkových skupin

věková skupina denní potřeba 
vápníku (v mg)

dospívající 1 300 – 1 500

dospělí do 50 let 800 – 1 000

dospělí nad 50 let 1 200 – 1 500

těhotné a kojící matky 1 200

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. 

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

(zdroj informací: archiv redakce)
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kolagenu. Jeho nedostatek bývá spojen 
se špatným hojením ran. Ve stravě na-
jdeme zinek v mase, rybách, ovesných 
vločkách a celozrnných obilovinách.

Hořčík je další z minerálních látek, kte-
ré jsou nezbytné pro zdraví kostí. Hořčík 
má pozitivní vliv na metabolismus kosti 
a její kvalitu. Dlouhodobě nízký příjem 
hořčíku ve stravě vede ke zvýšenému 
úbytku kostní hmoty a vyššímu výskytu 
zlomenin. Bohatým zdrojem hořčíku je 
především rostlinná strava, jako luštěni-
ny, rýže, zelenina, ovoce, celozrnné obi-
loviny, semena, brambory, ořechy, mine-
rální vody s hořčíkem.

Příjem bílkovin
Pro zdraví kostí je adekvátní příjem 

bílkovin velice důležitý, protože níz-
ký příjem bílkovin vede k nedostatečné 
tvorbě kostní hmoty. Dříve se předpo-
kládalo, že vysokobílkovinné diety mo-
hou mít nepříznivý vliv na zdraví kostí. 
U těchto diet je pozorována zvýšená kal-
ciurie, která byla dávána do souvislosti 
se zvýšeným uvolňováním z kostí. Poz-
ději bylo dalšími studiemi prokázáno, že 
hlavní příčinou zvýšené kalciurie je zvý-
šená resorpce vápníku v tenkém střevě. 

Při porovnání vysokobílkovinné a níz-
kobílkovinné diety se ukázalo, že na-
opak nízkobílkovinná dieta vede ke sní-
žené absorpci vápníku v tenkém střevě 
a ke zvýšení hladiny cirkulujícího para-
thormonu. Podle současných poznatků 
je nízký příjem bílkovin pro zdraví kostí 
nepříznivější než vysoký příjem. Za opti-
mální je pro ženy považován příjem bíl-
kovin 1 g bílkovin/kg hmotnosti/den.

Přiměřený příjem sodíku
Sodík v nadbytku zvyšuje vylučování 

vápníku močí. Mezi potraviny s vysokým 
obsahem sodíku patří zejména uzeniny, 
solené a nakládané potraviny (solené bur-
ské oříšky, chipsy, některé druhy nakláda-
né zeleniny), instantní výrobky a sýry. Pro 
dochucování pokrmů užívejte namísto 
soli zelené natě (petrželka, celerová nať, 
libeček, pažitka apod.) a koření (majorán-
ka, tymián, červená paprika, kari atd.). 
Hotové pokrmy již nedosolujte.

Přiměřený příjem jednoduchých  
sacharidů

Nadměrná konzumace sladkostí 
a moučných výrobků zvyšuje vylučování 
vápníku do moči. Sladkosti nahraďte pu-

dinkem s ovocem, tvarohovými dezerty 
nebo ovocným salátem.

Omezený příjem kávy, alkoholu 
a nápojů typu Coca-Cola 

Nápoje obsahující kofein zvyšují vy-
lučování vápníku močí. Vhodné jsou 
ovocné a některé bylinné čaje (např. 
kopřivový, šípkový, z jahodového nebo 
maliníkového listí), některé minerál-
ní vody (Korunní, Mattoni), voda ředě-
ná s džusem minimálně v poměru 1:2 ve 
prospěch vody. Namísto kávy zvolte žit-
nou kávu (Caro, Vita káva).

Udržování přiměřené tělesné  
hmotnosti

Tělesná hmotnost by měla být po-
kud možno v normě. Podváha je spojena 
s menší tvorbou kostní hmoty, u obéz-
ních osob je hlavně ve vyšším věku zvý-
šené riziko zlomenin klínovitých obratlů 
následkem zvýšené zátěže páteře.

Kontakt:
khlavata@endo.cz

Web dm2t.cz startuje e-larningové kurzy pro sestry
Oborný web dm2t.cz poskytující lékařům a zdravotním sestrám 

informace o diabetu 2. typu a jehož garantem je prof. MUDr. Milan 
Kvapil, CSc., MBA, zahájil na začátku září elektronické vzdělávání 
pro zdravotní sesty formou e-learningových kurzů.

První kurz na téma Pohybová aktivita u diabetes mellitus 2. typu 
vznikl ve spolupráci s členy redakční rady dm2t.cz, MUDr. Janem 
Brožem z Diabetologického centra FN Královské Vinohrady a Vla-
dimírou Havlovou, předsedkyní diabetologické sekce České asociace 
sester (ČAS). Kurz je zařazen do kreditního systému celoživotního 
vzdělávání České asociace sester a je ohodnocen dvěma kredity.

Studijní materiál je přístupný pro registrované uživatele webu 
dm2t.cz rozkliknutím odkazu „Vstoupit do e-learningu“. Po prostu-
dování textu následuje test, který má omezený časový limit a účastník 
kurzu má na jeho správné vyřešení až tři pokusy. Po úspěšném složení 
testu obdrží řešitel elektronický certifikát, který slouží jako doklad 
pro uznání kreditů u ČAS.

Partnerem e-learningu je také Nakladatelství GEUM, které prv-
ním úspěšným absolventům kurzu věnuje dárky v podobě knižních 
publikací a předplatného časopisů.

Nabídka bude postupně doplňována o další kurzy a rozšíří se také 
o e-learning pro lékaře.

(kla)

Pro absolvování kurzu a více informací  
navštivte www.dm2t.cz.

Zpráva

... vstupte

PŘEHLEDY   |   AKCE   |   KONTAKTY   |   E-SHOP

PO RYCHLÉ REGISTRACI ZDARMA

WWW.DIAPOMOCNIK.CZ
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 5Laktóza

Laktózová tolerance versus laktózová 
intolerance - I. část
Veronika Březková1,2, Halina Matějová1

1Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
2Masarykův onkologický ústav, Brno
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ěÚvod
Mléko a mléčné výrobky patří mezi 

velmi diskutované složky potravy. Vedle 
potravin obsahujících lepek či vaječnou 
bílkovinu bývají také nejčastěji vylučo-
vány z jídelníčku. Důvody mohou být 
různé – kromě oprávněných alergií na 
bílkovinu mléka, také laická odůvodnění 
typu „mléko do jídelníčku dospělého ne-
patří, vždyť žádný savec v dospělosti ne-
konzumuje mléko“ či obavy „mléko za-
hleňuje a je tak příčinou mnoha chorob“.

Příčina potíží s konzumací mléka 
a mléčných výrobků a tedy častá nesná-
šenlivost těchto potravin je spíše zakot-
vena v různé snášenlivosti (toleranci) 
respektive nesnášenlivosti (intoleran-
ci) mléčného cukru (laktózy), která sou-
visí s genetickou výbavou jedince. Lidé 
z celého světa se na první pohled odlišu-
jí barvou pleti, očí, vlasů, tvarem nosu, 
či přirozenou tělesnou konstitucí – stej-
ně tak i tradiční skladbou jídelníčku. Pro 
někoho je výhodné mít tmavší kůži, pro-
tože jej chrání před silným slunečním zá-
řením – pro jiného by tmavá kůže byla 
z důvodu nižší intenzity slunečního záře-
ní v jeho geografické poloze nevýhodou 
(nedokázal by si např. vytvořit v kůži po-
třebné množství vitaminu D). Podobně je 
tomu i u stravovacích zvyklostí.

První část textu se věnuje obecné cha-
rakteristice laktózové intolerance, pří-
činám jejího vzniku a souvislostem vy-
světlujícím její různý výskyt u různých 
populací. Druhá část (připravovaná pro 
následující číslo časopisu) se věnuje dia-
gnostice a výživovému doporučení při 
laktózové intoleranci.

Laktóza a laktáza
Disacharid laktóza je výhradním sa-

charidem mateřského mléka téměř 
všech savců. Jeho správné využití je pro-
to v raném dětství nezbytné – vzniklá 

energie je nutná pro správný růst a vý-
voj malého jedince. Nicméně laktózu je 
potřeba nejdříve rozštěpit příslušným 
enzymem, laktázou na glukózu a galak-
tózu. Enzym laktáza se tvoří v tenkém 
střevě a zde také z důvodu optimálního 
pH jeho aktivita dosahuje vrcholu. Tím 
se vzniklé produkty štěpení laktózy oka-
mžitě dostávají do krevního oběhu, kde 
se stává glukóza zdrojem energie a ga-
laktóza složkou glykolipidů a glykopro-
teinů.

Enzym laktáza vzniká již v prenatál-
ním období. Při narození dosahuje maxi-
málních hodnot své aktivity, což je v ra-
ném dětství předpoklad pro dostatečnou 
výživu zabezpečenou mateřským mlé-
kem (kojením). Jídelníček malého savce 
se však jeho růstem a fyziologickými po-
třebami postupně zpestřuje a kojení se 
stává „jen“ doplňkem výživy. Savci v do-
spělosti mléko nekonzumují, nicméně 
člověk je výjimka. Přesněji řečeno někte-
ré populace jsou výjimkou.

U lidí dochází ke snížení aktivity lak-
tázy až ve věku 3 až 4 let, což kopíru-
je dobu přirozeného odstavení. Nicmé-
ně například potomkům severoevropanů 
se snižuje aktivita laktázy až ve věku 
18 až 20 let. Snížení aktivity laktázy je 
mezi jednotlivými národy různé (podob-
ně jako barva kůže, tělesná konstituce 
apod.), ale často je individuální i mezi 
jednotlivci.

Osud laktózy v trávicím  
traktu v případě laktózové  
intolerance

Částečný či úplný nedostatek laktázy 
v tenkém střevě je příčinou nedostateč-
né hydrolýzy laktózy na glukózu a galak-
tózu. Laktóza přechází do distální čás-
ti ilea, kde může docházet k fermentaci, 
případně ke zvýšení osmotického tla-
ku s následným prouděním tekutin do 
střevního lumen.

V tlustém střevě přítomnost grampo-
zitivních bakterií mléčného kysání při-
rozeně způsobuje fermentaci nevstřeba-
né laktózy za vzniku mnoha produktů. 
V průběhu fermentace nejdříve dochá-
zí k hydrolýze laktózy laktázou bakterií 
mléčného kysání. Vzniklé produkty, glu-
kóza a galaktóza jsou dále fermentová-
ny na laktát a také vodík a oxid uhličitý, 
který se konečnou redukcí určitými bak-
teriemi přeměňuje na metan. Z laktátu 
dále vznikají mastné kyseliny s krátkým 
řetězcem. Nicméně optimální pH pro ak-
tivitu laktázy je 6–8, v tlustém střevě je 
pH sníženo na 4. Aktivita bakteriální lak-
tázy je zde proto nižší a v důsledku toho 

Crohn Burrill Bernard (1884–1983) – americký 
gastroenterolog. Novou chorobu, která dnes nese 

jeho jméno (Crohnova choroba) popsal na 14 kazu-
istikách se svými kolegy Dr. Leonem Ginzburgem 
a Dr. Gordonem Oppenheimerem. Většinu svého pro-
fesního života spolupracoval s  Mount Sinai Hospital 
v New Yorku. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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je fermentováno i nižší množství laktó-
zy. Transport nefermentované laktózy je 
doprovázen dalším zvýšením osmotické-
ho tlaku. Následné vyšší množství vody 
a elektrolytů ve střevě způsobuje zrych-
lení pasáže a změkčení stolice.

Příznaky laktózové intolerance
Ačkoliv první zmínky o laktózové into-

leranci se objevují již u Hippokrata (tzn. 
přibližně 400 let před naším letopoč-
tem), klinické příznaky jsou sledovány 
až v posledních padesáti letech. Některé 
zdroje uvádějí, že až 70 % populace celé-
ho světa trpí určitou formou nesnášen-
livosti laktózy. Různorodost mikroflóry 
tlustého střeva je však příčinou rozdíl-
ných projevů laktózové intolerance.

Mezi základní příznaky laktózové in-
tolerance patří nadýmání, pocity tla-
ku v břišní dutině způsobené produkty 
fermentace laktózy, které zvyšují rych-
lost pasáže trávicím traktem (tzv. transit 
time) a tlak v tlustém střevě. Typické prů-
jmy s vodnatou pěnovitou a kyselou sto-
licí souvisejí s transportem nevstřebané 
laktózy, díky kterému se ve střevě zvyšu-
je množství vody a elektrolytů a celko-
vě opět dochází ke zvýšení transit time. 
Méně typické projevy zácpy jsou spo-
jeny s produkcí metanu v průběhu fer-
mentačních procesů v tlustém střevě. 
Laktózová intolerance je však ve svém 
důsledku možnou příčinnou dalších 
zdravotních obtíží.

Demonstrace výše uvedených základ-
ních příznaků (30 minut až 2 hodiny po 
konzumaci laktózy) svědčí pro laktózo-
vou intoleranci. Zda a v jakém rozsahu 
skutečně symptomy vzniknou, však zá-
leží na množství laktózy a především na 
složení střevní mikroflóry a individuální 
přecitlivělosti.

Hypotézy vzniku laktózové 
tolerance v dospělosti

Ačkoliv byla intolerance laktózy dříve 
považována za patofyziologický jev, no-
věji se řadí k jevům fyziologickým.

Laktózová intolerance byla poprvé po-
psána v roce 1963 – se svými typický-
mi příznaky se tehdy jen příležitostně 
vyskytovala u bílé rasy. Následně byla 
u lidí různých ras po celém světě měře-
na schopnost trávit laktózu. Z výsledků 
vyplynulo, že k úbytku enzymu laktázy 
dochází brzy po odstavení či postupně 
v průběhu raného dětství. Bylo zjištěno, 
že tento jev je u většiny světové popula-
ce vlastně normální. Jedná se o nejběž-
nější selektivní malabsorpci. Následné 
studie u laktózově tolerantních a intole-
rantních osob podpořily teorie hypotézy 
tzv. „variantního genu“, který je přítom-
ný u laktózově intolerantních a který je 
vlastně původní formou tohoto genu, za-
tímco u laktózo-tolerantních osob se vy-
skytuje genová mutace.

Hypotézy vzniku mutace variantního 
genu jsou vysvětlovány různě. Nejčas-
těji tzv. kulturně-historickou hypotézou, 
působením aridního klimatu a geogra-
fickými souvislostmi. Svoje opodstatně-
ní mohou mít všechny, neboť laktózová 
tolerance se vyskytuje všude po celém 
světě.

• Kulturně-historická hypotéza vzni-
ku laktózové tolerance v dospělosti 
byla poprvé popsána v roce 1970 Si-
moonsem. Mutace genu vedoucího 
k laktózové toleranci je zde spojová-
na s počátkem konzumace mléčných 
výrobků, tedy s dobou přibližně 
před 10 000 lety. Tehdy docházelo 
k domestikaci zvířat a začaly se vyu-
žívat k obživě i jejich produkty (kro-
mě masa tedy i mléko). S pravidel-
nou konzumací mléka a mléčných 

výrobků se postupně začala zvyšo-
vat schopnost produkovat laktázu 
i v dospělosti. Vzhledem k tomu, že 
je mléko i kvalitním zdrojem živin, 
bylo pro takto adaptované jedince 
zdravotně prospěšné – jak z hledis-
ka přežití, tak reprodukce. Možnost 
štěpit laktózu byla tak přenášena do 
dalších generací.

• Hypotéza laktózové tolerance souvi-
sející s aridním klimatem byla popr-
vé vyslovena v roce 1975 Cookem 
a al-Torkim. Popisuje možný vznik 
laktózové tolerance u pouštních 
nomádů, kočujících v převážně su-
chých oblastech světa. Jejich vel-
bloudi mají ve svých hrbech záso-
by tuku, díky kterým přežívají i více 
než dva týdny bez potravy a vody. 
V pouštních podmínkách Středního 
a Blízkého Východu, kde jsou voda 
i potraviny vzácné, mohou skupiny 
nomádů přežít právě díky schopnos-
ti využívat mléko svých velbloudů 
jako zdroj potravy. Jako zdroj vody 
a elektrolytů je zde mléko prostřed-
kem přežití v horkém a suchém po-
časí. Schopnost štěpit laktózu byla 
a je pro tyto obyvatele Arabské-
ho poloostrova naprosto nezbytná. 
Mléko je pro ně jedinečným zdrojem 
výživy a to i z hlediska hygienické 
čistoty.

• Nejvíce osob s laktózovou tolerancí 
se nachází ve Švédsku a Dánsku. Zde 
jsou hypotézy laktózové tolerance za-
loženy na geografických souvislostech. 
Tyto oblasti jsou typické nižší expo-
zicí slunečního záření a tedy nižší 
produkcí vitaminu D v kůži, nezbyt-
ného pro absorpci vápníku. Laktózo-
vá tolerance může být zřejmě i kom-
penzací za nedostatečné ultrafialové 
záření.

Tab. č. 1: Možné zdravotní potíže související s laktózovou intolerancí

příznaky výskyt (v %)

trávící potíže

bolest břicha 100

nadýmání 100

borborygmus 100

pocit plného břicha 100

průjem 70

zácpa 30

nevolnost 78

zvracení 78

příznaky výskyt (v %)

sytémové potíže

bolest hlavy 86

ztráta koncentrace a špatná krátkodobá paměť 82

tzv. „alergické projevy“ (ekzém, svědění, rýma,  
zánět dutin, astma)

40

bolest svalů 71

dlouhodobá těžká únava 63

srdeční arytmie 24

vředy v dutině ústní 30

zvýšení frekvence močení, bolest v krku <20
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Typy laktózové intolerance

Výskyt laktózové intolerance nabý-
vá po celém světě různých hodnot. Nej-
vyšší výskyt (až 95 %) je u Asiatů, Afriča-
nů a Američanů původně pocházejících 
z Asie či Afriky, dále u Indiánů či původ-
ního obyvatelstva Austrálie. Naopak lak-
tózově tolerantní jsou nejvíce obyva-
telé severní Evropy. V Evropě je obecně 
prevalence laktózové intolerance velmi 
rozdílná a zvětšuje se ze severu na jih. 
V České republice je nedostatkem enzy-
mu laktázy postiženo přibližně 6–12 % 
populace (některé zdroje uvádí i 20 %). 
Ve všech těchto případech jde o tzv. pri-
mární typ laktózové intolerance – je nej-
častějším a vlastně přirozeným typem 
tzv. nedostatku laktázy.

Vzhledem k tomu, že nejde o chorobu 
v pravém slova smyslu, ale o normální 
jev u velké části populace, doporučuje se 
v literatuře používat nedostatečnost lak-
tázy (non-perzistence laktázy).

V případě poruchy funkce tenké-
ho střeva se velmi často vyskytuje tzv. 
sekundární typ laktózové intolerance, kte-
rý je většinou přechodný. Objevuje se 
v důsledku poškození epitelu tenkého 
střeva po užití některých léků, ozařová-

ní, při tropické a celiakální sprue, Cro-
hnově nemoci, při parazitárních one-
mocnění, po chirurgickém zákroku na 
zažívacím traktu, infekci apod., které 
ničí kartáčový lem či zvyšují transit time.

Velmi vzácně se vyskytuje typ tzv. vro-
zené laktózové intolerance. Na celém světě 
je známo přibližně 40 případů. Jde o au-
tozomálně recesivní poruchu, s málo 
známými molekulárními podklady.
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Středočárový defekt skeletu obličeje, 
pigmentové névy a růstové selhání – 
interaktivní kazuistika

David Neumann1, Ludovít Klzo2

1Dětská klinika, LF UK a FN, Hradec Králové
2Radiodiagnostická klinika, LF UK a FN, Hradec Králové

Úvod
K endokrinologickému vyšetření na klinické pracoviště byl 

doporučen chlapec ve věku 15 roků 3 měsíce. Je od časného 
věku sledován pro opoždění psychomotorického vývoje 
s  poruchou řeči. Zpráva odesílajícího lékaře konstatuje bez 
další specifikace stav po odstranění skrytého rozštěpu patra. 
Operace měla pozitivní vliv na chlapcovu řeč. Dále je od pěti 
let sledován pro asthma bronchiale, které je pod kontrolou 
standardní dávkou inhalačních kortikosteroidů (beclometason 

Tato kazuistika je přepisem interaktivní kazuistiky z Hradeckých pediatrických dní 2010. Tvoří ji vlastní text 
společně se 17 otázkami (vč. odpovědí). Postupná identifikace správných odpovědí rozvíjí kazuistiku obdob-
ně jako při prezentaci. Pro zakrývání odpovědí je přiložena záložka, na kterou lze v průběhu čtení kazuistiky 
vlastní odpovědi zaznamenávat, následně zkontrolovat jejich správnost a ověřit si tak vlastní znalosti. 

Obr. č. 1a, 1b, 1c: Fenotyp chlapce s prominujícím čelem, hlubokým kořenem nosu a plochou faciální oblastí
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Jsou fenotyp a dosavadní údaje patognomonické?   a) ano 
           b) ne

Zakrýt

Odpověď:

a) Nesprávně.
b) Správně. Chlapec se fenotypově podobá otci. Malý růst může být způsoben řadou příčin. Dosavadní data nejsou 

patognomonická.

Otázka č. 1

dipropionát 250 μg, 2x1 vstřik). Pro nystagmus je chlapec 
sledován oftalmologem; nosí brýle. Indikací k vyšetření bylo 
konstatování: „Drobný chlapec, nyní růstová retardace“.

Fenotyp chlapce je na obrázcích č. 1a–1c. Kromě malého 
vzrůstu dominuje prominující čelo, hluboký kořen drobného 
nosu a plochá faciální oblast s plochou bradou. Dentice je ab-
normální, patro klenuté, je patrný korigovaný defekt patra. Na 
těle má pacient velké množství pigmentových névů, a to včetně 
obličeje.
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STřEDOČáROVý DEFEKT SKELETU OBLIČEJE, PIGMENTOVé NéVY A RůSTOVé SELHáNí – INTERAKTIVNí KAZUISTIKA

V dalším postupu nejvíce pomůže:   a) doplnění anamnézy
      b) údaje o růstu
      c) pacient nepatří do endokrinologické poradny, nejspíše 
       bude mít chronické onemocnění

Otázka č. 2

Zakrýt

Odpověď:

a) Správně. Doplnění anamnézy je důležitější než údaje o růstu.
b) Nesprávně. Růst a doba jeho výraznějšího zpomalení je druhým klíčem k případu, bez cílených anamnestických 

dat by však mohl být zavádějící.
c) Nesprávně. Základní screening chronických onemocnění zaměřený na jednotlivé orgánové systémy a chronický 

zánět, spolu se základním vyšetřením protilátek v rámci celiakie a hypotyreózu má předcházet odeslání dítěte do 
endokrinologické porady. Tyto údaje chybí.

Doplněná anamnéza: Chlapec se narodil v  termínu, kon-
cem pánevním, byl krátce kříšen. Porodní hmotnost 2 580 g, 
porodní délka 46 cm. Psychomotorický vývoj si vyžadoval do 
2 let cvičení podle Vojty a posilování pro hypotonii svalů horní 
poloviny těla. Nyní je pacient v 7. třídě základní školy. Učí se 
na jedničky až trojky. Závěr ze sledování z plastiky a ortodon-
cie ze specializovaného pracoviště: insuficience patra, stav po 

Posunuly doplněné údaje postup?  a) ano
     b) ne

Otázka č. 3

Zakrýt

Odpověď:

a) Nesprávně.
b) Správně. Perinatální údaje, údaje o psychomotorickém vývoji, o ortodontické a oftalmologické péči ani o nemoc-

nosti nepřinesly klíč k případu.

Co je dalším krokem diagnostiky?  a) doplnit rodinnou anamnézu a poté údaje o růstu
     b) doplnit údaje o růstu a po té rodinnou anamnézu
     c) údaje jsou zmatečné, s rodiči je obtížná domluva,     
      pacienta odeslat zpět k praktickému dětskému      
      lékaři pro výpis z dokumentace.

Otázka č. 4

Zakrýt

Odpověď:

a) Nesprávně. Doplnění rodinné anamnézy je samo o sobě správné, v případě poruchy růstu je však lépe nejprve 
posoudit růst a dospívání chlapce. To pomůže s cílenými otázkami v rodinné anamnéze.

b) Správně.
c) Nesprávně. Diagnóza bude stát na specifických údajích, které jsou cílené. Další vyžádaná data budou potřebná, 

nikoli však jako „výpis z dokumentace“.

tonsilektomii a adenotomii, snímatelná rovnátka. O sledování 
pro nystagmus nejsou další údaje. Chronická nemocnost v út-
lém věku, od kterého je léčen pro astma, ustoupila. V součas-
nosti nemocný nebývá. Kromě beclometason dipropionátu 
užívá pouze cetirizin dihydrochlorid 5 mg denně a salbutamol 
při obtížích.
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Hodnocení růstu chlapce je kompliko-
vané velkým rozdílem mezi výškami rodičů. 
Otec je svou výškou na 95. percentilu, matka 
na 10.  percentilu; dědičný růstový potenciál 
blízko 50. percentilu. Chlapec od třetího roku 
věku roste o dvě pásma pod rodinnou predikcí. 
K výraznému odklonu od třetího populačního 
percentilu dochází až v době očekávaného za-
čátku pubertálního růstového spurtu. Aktuální 
výška je -5 směrodatných odchylek (SDS) proti 
populační i osobní normě.

Obr. č. 2: Růstový graf zachycující 
růstovou predikci (modrá šipka), 
rozdíl výšek mezi rodiči (červené 
šipky), aktuální výšku (červenobílý 
bod) a růst podle údajů ze „Zdra-
votního a očkovacího průkazu dítě-
te“. Začátek růstového spurtu mezi 
11. a 12. rokem věku nenastupuje, 
naopak, dochází k dalšímu závažné-
mu odklonu od očekávaného růstu. 
(růstový graf je volně dostupný na 
www.rustovyhormon.cz)

Jaký je nejpravděpodobnější důvod růstové poruchy?
   a) chronické onemocnění
   b) nádor CNS postupně progredující již 5 let
   c) deficit růstového hormonu
   d) gonadální selhání

Otázka č. 5

Zakrýt

Odpověď:

a) Nesprávně. Chronické onemocnění by podobný průběh růstové poruchy mohlo způsobit. Růst chlapce byl trvale 
od třetího roku věku o dvě pásma pod rodinou predikcí a již ve 13. roce se dále odklonil na -3 směrodatné od-
chylky. Klinicky by se však závažné chronické nemocnění projevilo již dříve dalšími příznaky.

b) Nesprávně. Podobně je tomu s tumory centrální nervové soustavy (CNS). Nejčastější příčinou „jinak asympto-
matických“ případů poruchy růstu bývá kraniofaryngeom nebo cysty v oblasti hypofýzy. Kraniofaryngeom mívá 
dvoufázovou poruchu růstu, s dočasným urychlením a následným zpomalením růstu.

c) Nesprávně. Vrozený deficit růstového hormonu se projevuje růstovým selháním mezi druhým a třetím rokem 
věku, kdy začíná v regulaci růstu právě růstový hormon hrát hlaví roli. Děti stagnují svou výškou. Je nápadný fe-
notyp s jemnými „infantilními“ rysy a často vpadlým kořenem nosu. Parciální deficity růstového hormonu však 
symptomatologii „pravidelného“ růstu o několik pásem pod rodinnou predikcí mají. Obvykle ale nejsou spojeny 
s gonadálním selháním; deficit růstového hormonu bývá izolovaný.

d) Správně. Gonadální selhání je typickým důvodem pro podobnou růstovou křivku, a to bez ohledu na centrální 
nebo periferní původ hypogonadismu.

Jsou potřeba údaje o dědičném růstovém potenciálu a dospívání rodičů?
   a) ano
   b) ne
   c) vzhledem k extrémní růstové poruše již ne 

Otázka č. 6

Zakrýt

Odpověď:

a) Správně. Údaje o dospívání rodičů jsou jedním z klíčů k diagnóze.
b) Nesprávně.
c) Nesprávně. Z dosavadních vyšetření není jasné, je-li růst ukončen nebo zůstává-li růstová rezerva díky absenci 

dospívání. Navíc není stále zřejmá příčina.

STřEDOČáROVý DEFEKT SKELETU OBLIČEJE, PIGMENTOVé NéVY A RůSTOVé SELHáNí – INTERAKTIVNí KAZUISTIKA
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Údaje o růstu a dospívání rodičů spolu s doplněnou rodin-
nou anamnézou: matka (38 let) 159 cm – 10. percentil, me-
narche ve čtrnácti letech. Měla retenci mléčného zubu, poprvé 
otěhotněla bez obtíží, ale další pokusy o otěhotnění jsou neú-

Posunuly údaje postup?   a) ano
   b) ne

Otázka č. 7

Zakrýt

Odpověď:

a) Správně. Otěhotnění a následné obtíže s koncepcí napovídají o poruše fertility z matčiny nebo otcovy strany. 
Pozdní dospívání otce, stejně jako anomálie jeho chrupu a informace o časném úmrtí otcovy sestry, která navíc 
měla rozštěp, dávají diagnostickému pátrání jasný směr.

b) Nesprávně.

Diagnostiku z dosavadních informací nejvíce zastřelo:
   a) údaje o dospívání rodičů 
   b) údaje o anomálii zubů otce a nálezu a úmrtí jeho sestry
   c) vývoj zdravotního stavu v útlém věku a léčba asthma bronchiale 
   d) velký rozdíl mezi výškou otce a matky

Otázka č. 8

Zakrýt

Odpověď:

a) Správně. Právě pro pozdní dospívání otce a podobnost fenotypu chlapce s otcem i to, že koncepce byla nekompli-
kovaná, bylo možné uvažovat o diagnóze familiárního opoždění růstu a dospívání. Je však nezbytné přihlédnout 
k extrémní formě, kdy otec dospíval ještě ve dvaceti letech. Splňuje tak kritérium pro opožděnou pubertu, kdy ke 
kompletní zralosti nedošlo během pěti let.

b) Nesprávně. Údaj o zubní anomálii je specifický.
c) Nesprávně. Asthma bronchiale léčené inhalačními kortikoidy může přispívat k opoždění růstu. Inhalační korti-

koidy však neatakují růstový potenciál, takže růst probíhá pomaleji, ale dosažená dospělá výška je v rámci výšky 
cílové.

d) Nesprávně. Přesto i velký rozdíl mezi výškami rodičů mohl vést k úvaze, že chlapec roste podle vzoru matky  
a dospívá podle otce. Tato kombinace v některých rodinách vede k výrazné formě konstitučního opoždění růstu 
a dospívání; vždy ale chybí další znaky, např. zubní anomálie.

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.

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

Prader Andrea (1919) – švýcarský profesor pediatrie. Specializoval se na genetiku a endokrinologii. Společně s dalšími švýcarskými lékaři – A. Labhartem a H. Willim – popsal 
syndrom, později spojený s jeho jménem, dnes známý pod zkratkou PWS. Jde o genetickou chorobu, nejčastěji způsobenu delecí na 15. chromozomu. Choroba se projevuje hypo-
tonií, hypogonadismem, obezitou, poruchou funkce endokrinního systému a CNS a mentální retardací. Incidence PWS se udává v rozmezí 1:10 000 – 16 000 živě narozených dětí.

(zdroj informací: archiv redakce)

STřEDOČáROVý DEFEKT SKELETU OBLIČEJE, PIGMENTOVé NéVY A RůSTOVé SELHáNí – INTERAKTIVNí KAZUISTIKA

spěšné. Otec (37 let) 187 cm – 85. percentil, prokazatelně rostl 
ještě po dvacátém roce života. Má inkompletní chrup s absencí 
špičáků. Jeho sestra měla rozštěp patra a zemřela po narození. 
Chlapec nemá sourozence.
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Chlapec má normální vzhled zevního genitálu s dobře for-
movaným skrotem, bez známek dysplazie nebo hypospádie. 
Velikost testes je oboustranně 4 ml, tedy typická pro začátek 
dospívání. Je zcela nepřiměřená pro 15letého chlapce, kde je 
očekáván testikulární objem 15–20 ml. Při posouzení sekun-

Další krokem je posouzení:  a) sekundárních pohlavních znaků
   b) kostního věku
   c) počtu epizod zhoršení astmatu s nutností užívat perorální
     glukokortikoidy 

Otázka č. 9

Zakrýt

Odpověď:

a) Správně. Jedná se o nezatěžující klinické vyšetření. Je však potřebné respektovat choulostivost podobného vyšet-
ření u dospívajícího, pečlivě důvod vysvětlit a požádat o svolení. Posouzení sekundárních pohlavních znaků musí 
být provedeno diskrétně. Při vyšetření by z forenzních důvodů měla být vždy v blízkosti zdravotní sestra nebo 
jiný zdravotník. Přítomnost rodičů je z forenzního hlediska nedostatečná.

b) Nesprávně. U jinak zdravých dětí kostní věk a stadium sekundárních pohlavních znaků těsně souvisejí. Stanovení 
kostního věku patří mezi plánované testy, ale v aktuálním bodě diagnostiky je na místě posouzení pubertálního 
vývoje.

c) Nesprávně. Přesto: u dětí, kde není asthma bronchiale pod náležitou kontrolou, periody užívání perorálních ste-
roidů mohou výrazně ovlivnit růst a dospívání. Chlapec však nemá klinické známky iatrogenního Cushingova 
syndromu, měsícovitý obličej, centripetální obezitu, fragilitu cév, depresivní ladění apod.

Jaký je další postup v diagnostice?  a) doplnění anamnestických údajů 
     b) nativní laboratorní vyšetření k diagnostice – opožděné 
      puberty/gonadálního selhání a malého růstu/růstového 
      selhání
     c) stanovení kostního věku
     d) dynamické testy zaměřené na dospívání (LH–RH test)  
      a na sekreci růstového hormonu
     e) genetické vyšetření

Otázka č. 10

Zakrýt

Odpověď:

a) Správně. Informace vyúsťují k diagnóze, která má z valné části patognomonickou anamnestickou otázku.
b–e) Všechna uvedená vyšetření jsou indikována; výjimkou je nutnost testů na sekreci růstového hormonu, které 

jsou ke zvážení.

Kallmann Franz Josef (1897–1965) – německý psychiatr a genetik. Narozen ve Slezsku, medicínu studoval ve Wroclavi, doktorát získal 1921. Zpočátku se věnoval forenzní psychi-
atrii, několik let strávil v Berlíně na tamní univerzitě a Institutu psychiatrie a neurologie jako asistent H. G. Creutzfeldta. R. 1929 začal působit na institutu M. Plancka v Mnichově, 
kde se věnoval zejména schizofrenii a její genetické podmíněnosti. Po nástupu nacistů Kallmann, považovaný za žida, r. 1936 opustil Německo a přesídlil do New Yorku. Tam pra-
coval v Kolumbijském presbyteriánském lékařském středisku a v r. 1948 založil s několika kolegy Americkou společnost pro lidskou genetiku a časopis American Journal of Human 
Genetics. Kallman byl až do své smrti prezidentem Americké společnosti pro psychopatologii a plodným autorem odborných pojednání: spolupracoval na 49 knihách a 176 článcích. 
Kallmannův syndrom (znám též jako Kallmann-de Morsier s., Maestre-Kallmann-de Morsier s., Maestre de San Juan-Kallmann s., Morsier-Gauthier s. aj.) je onemocnění mužů, 
výjimečně žen, s různými typy dědičnosti (autozomálně dominantní i recesivní, X-vázanou...) způsobené nedostatečnou funkcí hypotalamu. Syndrom je charakterizován hypogo-
nadismem, eunuchoidním vzrůstem, anosmií, barvoslepostí, rozštěpovými vadami, mentální retardací, gynekomastií, deficitem gonadotropnů, komplikací bývá diabetes mellitus, 
hypertenze, obezita. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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dárních znaků podle Tannerova schématu je genitál v  pre-
pubertálním stadiu G1, bez zřasení pokožky skrota. Pubické 
ochlupení je velmi sporé, na hranici P1–P2. Axilární ochlupe-
ní chybí (stadium A1).
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Na cílený dotaz má chlapec obtíže rozpoznat některé vůně 
a zápachy. Otec cítí dobře. 

Doplnění anamnestických dat dovoluje bez dalších vyšet-
ření syndromický souhrn: 

Diagnostická otázka je:  a) Jak se chlapec zařazuje mezi vrstevníky? 
  b) Jak jí? Vybírá si v jídle nebo má dietní omezení?
  c) Má opakované zlomeniny?
  d) Rozpoznává vůně a pachy?
  e) Bývá unavený, má studená akra, trpí obstipací?

Otázka č. 11

Zakrýt

Odpověď:

a) Nesprávně. Znalost psychosociálních konsekvencí malého vzrůstu jsou podstatné pro správné poučení rodiny 
a očekávání změn s růstem. Chlapec byl schopen se s výhradami zařadit mezi vrstevníky ve školním kolektivu.

b) Nesprávně. Děti, které málo rostou, také málo jedí. Je častým omylem, že za primární se považuje malý nutriční 
příjem s následnou poruchou růstu. To platí u kojenců a batolat. V pozdějším věku již zřídka.

c) Nesprávně. Porucha kalcium-fosfátového metabolismu a kostní onemocnění mohou mít souvislost s poruchou 
růstu. Na diagnózu upozorňují jiné další příznaky.

d) Správně. Centrální hypogonadismus se často pojí s hyposmií nebo anosmií. Stav je znám jako klinický syndrom 
způsobený poruchou vývoje hypotalamu a čichové plakody.

e) Nesprávně. Otázka je cílená na hypotyreózu. Ta může být příčinou podobné růstové poruchy.

Nejpravděpodobnější diagnózou je:  
 a) smíšená gonadální dysgeneze = turnerovský karyotyp/chlapec 45,X/46 XY
 b) gonadální selhání a porucha psychomotorického vývoje v souvislosti  
  s porodem koncem pánevním
 c) Kallmannův syndrom

Otázka č. 12

Zakrýt

Odpověď:

a) Nesprávně. Pro smíšenou gonadální dysgenezi (MGD – mixed gonadal dysgenesis) by byl nález mnohočetných 
pigmentových névů včetně obličeje. Fenotyp jedinců s MGD může být v celém spektru od dívek s robustní posta-
vou a proporcí částí těla podobnou chlapcům po chlapce s téměř fyziologicky formovaným genitálem, eventuelně 
s jednostranným nebo oboustranným kryptorchismem. Mezi těmito dvěma extrémy může být genitál v celé škále 
Praderovy klasifikace. MGD je po kongenitální adrenální hyperplazii druhou nejčastější příčinou poruchy sexuál-
ní diferenciace (intersexu).

b) Nesprávně. Porod koncem pánevním je rizikovým faktorem pro deficit růstového hormonu, nikoli však pro cent-
rální hypogonadismus.

c) Správně. Nejčastější příčinou centrálního hypogonadismu je Kallmannův syndrom. Jedná se o poruchu vývoje 
hypotalamu a čichové plakody. Klinicky se projevuje hyposmií nebo anosmií spolu s hypogonadotropním hypo-
gonadismem, který se projeví opožděnou pubertou. Součástí jejího příznakového souboru je porucha růstu v do-
spívání.

STřEDOČáROVý DEFEKT SKELETU OBLIČEJE, PIGMENTOVé NéVY A RůSTOVé SELHáNí – INTERAKTIVNí KAZUISTIKA

Chlapec má:
•	 poruchu růstu svědčící pro hypogonadismus;
•	 hyposmii;
•	 defekt středočárových struktur – rozštěp tvrdého patra 

a anomálii vývoje chrupu;
•	 zvýšený výskyt pigmentových névů včetně lokalizace 

v obličeji.
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Dále byla provedena hormonální a biochemická vyšetření 
spolu s vyšetřením krevního obrazu: luteinizační hormon (LH) 
0,51 U/l, folikulostimulační hormon (FSH) 4,29 U/l, insulin-li-
ke growth factor-1 (IGF-1) 230 ng/ml (5. percentil), kortizol 
494 nmol/l, thyreotropní hormon (TSH) 1,26 mIU/l, thyro-
xin volný (fT4) 18,08 pmol/l, sex hormone-binding globulin 
(SHBG) 53,3 nmol/l; sodík (Na) 141 mmol/l, draslík (K) 4,4 
mmol/l, chlor (Cl) 107 mmol/l, alaninaminotransferáza (ALT) 
0,2 μkat/l, aspartátaminotransferáza (AST) 0,34 μkat/l, urea 

Stanovení kostního věku podle Tannera a Whitehouse 
(TW) 3: hodnocení drobných ručních kůstek TW3/RUS, je-
jichž osifikace je nejvíce závislá na hormonální stimulaci, pro-
kázalo kostní věk 11,6 roku (-3,5 SDS). Hodnocení karpálních 

Výsledkem LH-RH testu je:    a) prepubertální odpověď
     b) pubertální odpověď

Otázka č. 13

Zakrýt

Odpověď:

a) Správně. Prepubertální odpověď je dána arbitrárně tak, že hladina LH nemá stoupnout nad 5 U/l. Typickým ná-
lezem těsně před začátkem puberty jsou vysoké hodnoty FSH několikrát převyšující hladinu LH. Ani to však ve 
stimulačním testu provedeném chlapci není. Odpověď je ještě výrazně nezralá bez jakýchkoli náznaků začátku 
dospívání. Výsledek testu a chybějící známky dospívání jsou spolu v souladu. Arbitrární hranice může být snížena 
v případě novějších metodik vyšetření. Je potřebné znát hodnoty užívané pracovištěm.

b) Nesprávně. Nejedná se o pubertální odpověď v LH-RH testu.

Proč nebyla vyšetřena hladina testosteronu? 
 a) u hypogonadismu nemá význam
 b) ordinující lékař ho zapomněl označit
 c) hladiny budou nízké při testikulárním objemu menším než 12 ml
 d) výsledek by byl zavádějící v interpretaci

Otázka č. 14

Zakrýt

Odpověď:

a) Nesprávně. Hladina periferních pohlavních hormonů je nutná k diagnóze hypogonadismu, hladiny gonadotropi-
nů pak rozliší mezi hypogonadotropním a hypergonadotropním hypogonadismem.

b) Nesprávně. Přestože se podobná situace stává, není jistě obhajitelným důvodem, proč některé vyšetření nebylo 
indikováno.

c) Správně. Hormonální produkce testes s objemem pod 12 ml je vždy nedostatečná a změřené hladiny testosteronu 
i volného testosteronu nemohou být jiné než nízké. Výjimkou může být pseudopuberta při neklasické kongenitál-
ní adrenální hyperplazii u chlapců nebo u androgeny produkujících tumorů. To by však bylo spojeno s nepřimě-
řeným růstem, vývojem sekundárních pohlavních znaků a podobně.

d) Nesprávně. Interpretace je však dána vysvětlením v bodě c.

STřEDOČáROVý DEFEKT SKELETU OBLIČEJE, PIGMENTOVé NéVY A RůSTOVé SELHáNí – INTERAKTIVNí KAZUISTIKA

kůstek, které jsou méně závislé na hormonálním působení, 
ale více odrážejí chronickou nemoc, podle TW3/CARP bylo 
10,6 roku (-4 SDS). Opoždění kostního věku bylo hodnoceno 
podle TW3/RUS -4,8 roku.

4,8 mmol/l, kreatinin 49 μmol/l, glykemie 5,4 mmol/l, osmo-
lalita séra 289 mmol/l; FW 2/6; krevní obraz a diferenciální 
rozpočet leukocytů byly v normě.

Pro centrální hypogonadismus byl doplněn Luetinising 
Hormone-Releasing Hormone (LH-RH) test (LH-RH Ferring 
0,1 mg i. v.).
čas (min.) 0 30 60
FSH (U/l) 0,19 3,29 3,75

LH (U/l) 0,69 3,07 4,05
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Obr. č. 3a: RTG snímek levé ruky 
a zápěstí (standard vyšetření) na 
stanovení kostního věku

Obr. č. 3b: Hodnocení osifikace drobných kůstek 
ruky (RUS) podle metody TW3/RUS 

 Má chlapec zachovalý růstový potenciál?   a) ano
        b) ne

        c) nevím, definitivní odpověď přinese růstový graf

Otázka č. 15

Zakrýt

Odpověď:

a) Částečně správně. Opoždění kostního věku je -3,5 SDS, tedy ukazuje na rezervu v růstu. Je nutné ale srovnání 
s retardací růstu podle růstového grafu.

b) Nesprávně.
c) Správně. Růstové opoždění podle růstového grafu je -5 SDS. Při srovnání s opožděním kostního věku -3,5 SDS je 

však jasné, že porucha růstu je větší než „rezerva“ v kostním zrání. Proto chlapec nevyužije očekávaný dědičný 
růstový potenciál, ale zůstane v rámci predikovaného pásma, ale na jeho dolní hranici.

 Byl potřeba RTG snímek na kostní věk?  
 a) ano, bez RTG snímku nelze stanovit rezervu růstu
 b) ne, stačilo posouzení vzhledu genitálu, protože  výsledek RTG  
  a stadium dospívání u jinak zdravých  dětí přesně souhlasí
 c) ano, vzhledem k více okolnostem ve zdravotním stavu chlapce

Otázka č. 16

Zakrýt

Odpověď:

a) Částečně správně. Vzhledem k tomu, že se jedná o komplikovaný stav, byl snímek potřebný. Jinak ale děti bez ji-
ného závažného onemocnění mají kostní věk v souladu se stadiem sekundárních pohlavních znaků.

b) Nesprávně pro předložený případ.
c) Správně. 

Vojta Václav prof. (1917–2000) – specia-
lista na dětskou neurologii. V začátcích své 
lékařské praxe působil na Hennerově kli-
nice v Praze, od roku 1954 pracoval v láz-
ních železnice s dětmi s centrální poruchou 
hybnosti a na empirickém základu vyvíjel 
systém reflexní lokomoce. Roku 1968 ode-
šel do Německa, kde působil jako vědecký 
pracovník na Ortopedické klinice v Kolíně, 
kde mohl pokračovat v práci na vývo-
jové kineziologii a diagnostice. Od roku 
1975 byl vedoucí rehabilitačního oddělení 
a  zástupce prof. Hellbruggeho v Dětském 
centru v Mnichově, kde až do konce svého 
života rozvíjel, s týmem kolegů v mnoha 
zemích, diagnostický a terapeutický systém 
reflexní lokomoce, včetně výukového pro-
gramu pro fyzioterapeuty, lékaře a lektory 
Vojtovy metody. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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Laboratorní a komplementární vyšetření dovolují doplnit 
syndromologický souhrn. Součástí klinického a laboratorního 
nálezu je:
•	 porucha růstu s hypogonadotropním „centrálním“ hypogo-

nadismem, hyposmií a defektem středočárových struktur – 
rozštěp tvrdého patra, anomálie vývoje chrupu;

Popis NMR CNS: intrakraniálně je nález bez významných 
ložiskových změn, bez expanze. Normální šíře komorového 
systému a subarachnoidálních prostor. Není extracerebrální 
kolekce tekutiny. Normální kraniocervikální přechod. Nejsou 
známky poruchy cirkulace likvoru. Bylo doplněno cílené vy-
šetření v koronární rovině zaměřené na oblast hypofýzy a ol-
faktorní dráhu a bulby. Bilaterálně prokazujeme symetrické, 

Obr. č. 4a: Magnetická rezonance CNS s nepřiměřeně malou 
adenohypofýzou a přiměřeným signálem neurohypofýzy

Obr. č. 4b: Šipky označují přiměřený nález na olfaktorních 
bulbech

Obr. č. 5a, 5b: Sagitální řez na MR CNS a odpovídající fotografie pacienta

Obr. č. 5c: Typický prostý snímek lbi 
pacienta s Kallmannovým syndromem 
z práce Mølsted et al.1997 
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•	 zvýšený výskyt pigmentových névů včetně lokalizace v ob-
ličeji.

Výskyt pigmentových névů je rodinnou dispozicí. Diagnó-
za Kallmannova syndromu je pravděpodobná. Je indikována 
nukleární magnetická rezonance (NMR) CNS s cíleným vyšet-
řením čichových bulbů a drah.

normálně velké olfaktorní bulby, trakty jsou na MR rovněž 
průkazné. Hypofýza je nápadně hypotrofická, bez expanze 
sedla, neurohypofýza je dobře detekovatelná. Infundibulum 
průkazné, bez deviace. Mesiální temporální struktury a oblast 
hypothalamu jsou bez expanze, bez patologických signálových 
změn.
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Základní set standardních vůní a pachů neprokázal patolo-
gii čichu chlapce ani otce. Ultrazvukové vyšetření ledvin bylo 
bez patologického nálezu.

Po domluvě s chlapcem a rodiči byla odeslána krev na mo-
lekulárně genetické vyšetření do Institutu Cochin v Paříži, kde 
vyšetřením genů protein anosmin 1 (KAL1), fibroblastový růs-
tový faktor 1 receptor (FGFR1), fibroblastový růstový faktor 
8 (FGF8), prokineticin (PROK1), receptor 2 pro prokineticin 
(PROKR2) dokáží diagnostikovat 30 % lidí s Kallmannovým 
syndromem nebo normosmickým hypogonadotropním hypo-
gonadismem. Předložený případ byl klinicky nejblíže mutaci 
v FGFR1 (někdy uváděný jako KAL2). Molekulárně genetický 
výsledek byl k  dispozici během měsíce a neprokázal mutaci 
v testovaných genech.

Souhrn o Kallmannově syndromu
Kallmannův syndrom se vyskytuje s frekvencí 1 na 8 000–

10 000 mužů a 1 na 50 000 žen. Sporadických je 60 % případů. 
X-vázané jsou mutace v KAL 1 (Xp22,3) v 15–20 %. KAL 1 
kóduje extracelulární glykoprotein anosmin 1, který je součás-
tí bazálních membrán. Současně se vyskytuje porucha vývoje 
ledvin. Autozomálně dominantní jsou mutace v receptoru pro 
růstový faktor fibroblastů (8p12-p11 - KAL2, FGFR1). Vy-
skytují se v 10 % případů. FGFR1 je potřebný pro vývoj CNS. 
Vyskytují se další vývojové defekty, typické jsou poruchy vý-
voje patra. Autozomálně recesivní příčinou Kallmannova syn-
dromu jsou mutace v genu pro prokineticin (PROK1) a jeho 
receptor (PROKR2), stejně jako pro růstový faktor fibroblastů 
(FGF8). Kallmannův syndrom je nejčastější příčinou hypogo-
nadotropního hypogonadismu.

 Která vyšetření chybí? a) objektivní vyšetření čichu chlapce
 b) ultrazvuk srdce
 c) ultrazvuk ledvin
 d) neurologické vyšetření
 e) objektivní vyšetření čichu otce

Otázka č. 17

Zakrýt

Odpověď:

a) Správně. Spektrum poruchy je od Kallmannova syndromu po normosmický hypogonadotropní hypogonadismus.
b) Nesprávně. Srdeční vady nejsou součástí Kallmannova syndromu.
c) Správně. Ledvinné anomálie patří k jedné z příčin Kallmannova syndromu, poruše v genu KAL1.
d) Nesprávně. Neurologické postižení může být individuální patologií, není však součástí příznakového souboru 

Kallmannova syndromu.
e) Správně. Přispěje k diagnostice familiárního postižení.

MUDr. David Neumann, Ph.D.
Dětská klinika, LF UK a FN Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

e-mail: neumann@fnhk.cz

STřEDOČáROVý DEFEKT SKELETU OBLIČEJE, PIGMENTOVé NéVY A RůSTOVé SELHáNí – INTERAKTIVNí KAZUISTIKA

K zapamatování:
Růstové selhání v době dospívání je nejčastěji způsobené 

hypogonadismem, nikoli poruchou růstového hormonu.
Dědičný růstový potenciál a vzorec dospívání rodičů jsou 

nezbytné k správnému vyhodnocení růstu.
I u chlapců může být obdoba Turnerova syndromu – 

smíšená gonadální dysgeneze – je druhou nejčastější příčinou 
„novorozence s nejasným genitálem“ (DSD – disorders of sex 
development) po kongenitální adrenální hyperplazii (CAH).

Kallmannův syndrom je nejčastější příčinou hypogonado-
tropního hypogonadismu. Po anosmii je potřeba cíleně pátrat.

Literatura
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Úvod
Prevalence nadváhy a obezity u dětí a dospívajících trva-

le stoupá v celém světě. Dle výsledků studií International As-
sociation for the Study of Obesity/International Obesity Task 

Zpráva

Charakteristika souborů a hlavních 
vyšetřovacích metod projektu COPAT – 
Childhood Obesity Prevalence And Treatment
Hana Zamrazilová, Lenka Dušátková, Barbora Sedláčková, Petr Hlavatý, 
Marie Kunešová, Irena Aldhoon Hainerová, Vojtěch Hainer

Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity, Endokrinologický ústav, Praha

Souhrn:
Negativní změny životního stylu spojené s  nevhodným jídelním chováním do-

provázeným nedostatečnou pohybovou aktivitou vedou k celosvětovému nárůstu 
počtu jedinců s  nadměrnou tělesnou hmotností. Tento trend je významně podpo-
řen i vlivem dalších faktorů např. genetických, psychobehaviorálních či infekčních. 
Projekt COPAT (Childhood Obesity Prevalence And Treatment) se zabýval studi-
em jak faktorů, které přispívají ke vzniku nadváhy a obezity u českých adolescentů 
ve věku 13,0–17,9 let, tak faktorů, které ovlivňují úspěšnost krátkodobého redukč-
ního režimu. První sledovanou skupinu tvořili adolescenti vybraní náhodným stra-
tifikovaným výběrem (epidemiologická studie). Druhou sledovanou skupinou byli 
adolescenti, u  kterých se již rozvinula nadváha nebo obezita (intervenční studie). 
Předkládané sdělení seznamuje se způsobem provedení epidemiologické a intervenč-
ní studie a s dílčími výstupy projektu.

Summary:
The characteristics of groups and main methods of examination in the COPAT project 
– Childhood Obesity Prevalence And Treatment

Negative changes of lifestyle together with inappropriate eating behavior and ina-
dequate physical activity lead to a global increase of number of individuals with an 
excessive body weight. This trend is significantly supported by other factors, such 
as genetic, psychobehavioral and/or infective ones. The COPAT (Childhood Obesity 
Prevalence And Treatment) project studied factors contributing to the development 
of overweight and obesity in Czech adolescents between 13,0–17,9 years and factors 
influencing the success of a short term regimen of weight reduction. The first moni-
tored group involved adolescents chosen by a random stratified selection (epidemio-
logic study). And the second monitored group involved adolescents, in whom the 
overweight or obesity was already present (the interventional study). The presented 
paper informs about the design of epidemiologic and interventional study and inte-
rim outcomes of this project. 

Zamrazilová, H., Dušátková, L., Sedláčková, B., Hlavatý, P., Kunešová, M., Aldhoon Hainerová, I.,   Hainer, 
V. Charakteristika souborů a hlavních vyšetřovacích metod projektu COPAT – Childhood Obesity Prevalence 
And Treatment. Kazuistiky v diabetologii 9, č. 4: 38–42, 2011.

Klíčová slova: 
 � nadváha
 � obezita
 � abdominální obezita
 � zdravotní rizika
 � metabolický syndrom
 � tělesné složení
 � adolescenti

Key words: 
 � overweight
 � obesity
 � abdominal obesity
 � health risks
 � metabolic syndrome
 � body composition
 � adolescents

Force (IASO/IOTF) má přibližně miliarda dospělých nadváhu 
a 475 milionů je obézní (www.iaso.org). V roce 2001 dosáhla 
v České republice (ČR) prevalence nadváhy a obezity ve věko-
vé skupině 5–17letých 13 % (Kunešová et al. 2007). Nicméně 
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podle kritérií IOTF nadváha a obezita dosahuje u českých dí-
vek 17 % a u chlapců 25 % (Lobstein et al. 2004).

Obezita v dětství je významným prediktorem obezity v do-
spělosti (Engeland et al. 2003; www.euro.who). Předurčuje 
vysoký výskyt kardiometabolických komplikací a nárůst inci-
dence metabolického syndromu (MS) (Kolsgaard et al. 2008). 
S ohledem na aktuální výzkumné poznatky a na rychlý nárůst 
prevalence obezity je pravděpodobné, že příčinou nemohou 
být pouze negativní změny  životního stylu včetně jídelních 
a pohybových zvyklostí. Rozvoj obezity, ale také např. úspěš-
nost redukčního režimu u dospívajících významně ovlivňuje 
řada genetických a hormonálních faktorů. Znalost asociace 
různých patogenetických faktorů s antropometrickými, nu-
tričními a biochemickými ukazateli může přispět k objasnění 
kardiometabolických rizik spojených s abdominální obezitou 
a k vytváření účinných preventivních přístupů v budoucnosti. 
Projekt COPAT reaguje na aktuální vědecké poznatky v  ob-
lasti obezitologie. Jeho náplní je studium rizikových faktorů 
obezity (genetických, hormonálních a psychobehaviorálních; 
jídelních a pohybových zvyklostí) a jejich vzájemných sou-
vislostí a interakcí. Výsledky budou postupně prezentovány 
v tuzemských i zahraničních periodicích a na odborných kon-
ferencích. Předkládané sdělení seznamuje s epidemiologickou 
a intervenční částí projektu COPAT, způsobem jejich provede-
ní a dílčími výstupy.

Soubory a metodika
Epidemiologická studie: Cílem studie bylo vyšetřit repre-

zentativní vzorek české populace ve věku 13,0–17,9 let. Jelikož 
nebylo technicky možné vycházet z prostého náhodného vý-
běru z celé populace, byl výběr jedinců do souboru konstru-
ován dvoustupňově. V první fázi byli vybráni praktičtí lékaři 
pro děti a dorost (PLDD), následoval výběr adolescentů z je-
jich ambulancí. Výběr PLDD byl stratifikován podle územních 
celků a dále podle velikosti sídla, v němž působí, do 4 kategorií 
(do 2 000, do 8 000, do 30 000, nad 30 000 obyvatel). Počty vy-
braných PLDD byly stanoveny proporcionálně vzhledem k po-
čtu obyvatel oblasti i dané velikostní kategorie. Podle těchto 
kritérií bylo v každé z oblastí vybráno 6–10 PLDD a pro případ 
odmítnutí spolupráce nebo nevyhovujícím podmínkám (malé 
prostory, nedostatek dětí daného věku) zároveň jejich náhrad-
níci. Výběr dětí a adolescentů u PLDD byl proveden podle 
principu náhodného stratifikovaného výběru. Jediným poža-
dovaným vstupním kritériem byl věk probandů.

V  rámci intervenční studie byli vyšetřováni adolescen-
ti, kteří se léčili pro nadváhu/obezitu v  pobytových (lázně, 
ozdravovny, léčebny) nebo ambulantních zdravotnických za-
řízeních. Vstupním kritériem byl věk 13,0–17,9 let a BMI>90. 
percentil dle pohlaví a věku (Bláha et al. 2005). Mezi vyřazující 
kritéria patřily endokrinopatie a užívání léků ovlivňujících tě-
lesnou hmotnost. Kompletní vyšetření adolescentů proběhlo 
při vstupu do projektu a po jednom měsíci. Čtyřtýdenní kom-
plexní redukční pobytový program (lázně, ozdravovny, léčeb-
ny) sestával z intenzívní fyzické aktivity po dobu 3,5–4,0 hodin 
denně (kolektivní i individuální pohybové aktivity v tělocvičně 
i v terénu – plavání, míčové hry, cvičení na míčích, fitness, tu-

ristika 4–10 km/den). Dietní režim se skládal z dobře vyvá-
žené diety podávané v  6 denních porcích (energetický obsah  
7–9 MJ/den, tuky <30 % a sacharidy 50–55 %, bílkoviny 15–20 % 
celkového denního příjmu). Účastníci lázeňské léčby nemě-
li přístup ke slazeným nápojům a pokrmům typu fast food. 
Program byl doprovázen edukačními kurzy na bázi kognitiv-
ně-behaviorální terapie pod vedením lékařů, nutričních tera-
peutů a psychologů. Adolescenti, kteří byli sledování v rámci 
ambulantních zdravotnických zařízení, se snažili za podpory 
rodičů dodržovat výživová a pohybová doporučení v  domá-
cích podmínkách.

U obou sledovaných skupin byly zjišťovány 
následující parametry:

Anamnestické parametry: porodní hmotnost a délka, pe-
rinatální komplikace, délka kojení, závažná onemocnění a ko-
morbidity u vyšetřovaných jedinců, jejich rodičů a prarodičů, 
medikace, délka spánku, věk manifestace obezity. Dotazníky 
vyplňovali adolescenti ve spolupráci s rodiči. V den vyšetření 
bylo ověřováno správné pochopení dotazníků účastníky pro-
jektu i jejich kompletnost.

Klinické parametry: krevní tlak a pulz. Výsledná hodnota 
je průměrem ze dvou měření. Krevní tlak i pulz byly vyšetřo-
vány na levé končetině v klidu u sedící osoby s vyšetřovanou 
rukou volně opřenou o podložku.

Antropometrické parametry: tělesná hmotnost a výška, 
tělesné obvody (pas, břicho, boky, paže); kožní řasy (biceps, 
triceps, břicho, pod lopatkou, na boku); sagitální abdominál-
ní rozměr (SAD, sagittal abdominal diameter). Vypočítávány 
byly např. indexy: Body Mass Index (BMI: kg/m2), Waist-to-
-Hip Ratio (WHR), Waist-to-Hight Ratio (WHtR), Body Adi-
posity Index (BAI: (obvod boků/tělesná výška1,5)-18).

Tělesná výška byla měřena pomocí stadiometru. Vyšetřo-
vaná osoba stála naboso ve stoji spatném – hýždě a lopatky se 
dotýkaly svislé stěny, horní končetiny byly volně podél vzpří-
meného trupu, hlava v tzv. frankfurtské horizontále (spojnice 
dolního okraje očnice a zevního zvukovodu). Tělesná hmot-
nost byla měřena bioimpedančním přístrojem Tanita. Obvo-
dové míry byly měřeny pomocí pásové míry u osoby stojící ve 
stoji spatném, s pažemi po stranách těla. Tělesné obvody byly 
měřeny následovně: obvod pasu v polovině vzdálenosti mezi 
spodním okrajem dolního žebra a hřebenem kosti kyčelní v ho-
rizontální rovině; obvod břicha v  horizontální rovině ve výši 
pupku na konci normálního výdechu; obvod boků ve výši ma-
ximálního vyklenutí hýždí v horizontální rovině; obvod relaxo-
vané paže ve střední vzdálenosti mezi bodem akromiale a hro-
tem lokte. SAD byl měřen pomocí pelvimetru, jako vzdálenost 
mezi přední břišní stěnou a bedry ve střední čáře horizontálně 
ve výši L4/5 u osoby vzpřímeně stojící. Kožní řasy byly měřeny 
pomocí kaliperu typu Best následovně: nad dvouhlavým sva-
lem a nad trojhlavým svalem v úrovni poloviny relaxované vol-
ně visící paže; kožní řasa na břiše v 1/3 spojnice pupek – přední 
horní trn kyčelní; kožní řasa pod lopatkou měřena pod dolním 
úhlem lopatky; kožní řasa na boku nad předním horním trnem 
kyčelním, v pomyslné čáře pod podpažní jamkou.

Vyšetření tělesného složení a množství útrobního/trunkál-
ního tuku bylo prováděno pomocí bioimpedančních přístrojů  
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Tanita BC-418 MA a Tanita Viscan (Tanita Corporation, To-
kyo, Japan). Byly získány údaje o množství celkové tukové 
tkáně, tělesné vody, tukuprosté tkáně, tuku na trupu i stupni 
zmnožení viscerální tuku.

Behaviorální parametry: pomocí dotazníků byly získány 
údaje o preferenci a frekvenci vybraných skupin potravin, vy-
nechávání snídaně, nočním jedení, denních porcích jídla včetně 
hodiny posledního jídla, údaje o četnosti vykonávaných pohy-
bových aktivit, o pasivních aktivitách (čas strávený u PC, inter-
netu, sledování TV). Využity byly validizované dotazníky Eating 
inventory (EI) a International Physical Activity Questionnaire 
(IPAQ). EI definuje tři behaviorální znaky – dietní restrikci (vol-
ní kontrola příjmu potravy), disinhibici (míra ztráty kontroly nad 
příjmem potravy) a pociťovaný hlad (vnímání a náchylnost k hla-
du) – které mohou ovlivňovat kontrolu tělesné hmotnosti a s tím 
spojená zdravotní rizika (Stundkard et Messick 1985). Pomocí 
dotazníku IPAQ byly zjišťovány průměrná délka intenzivní a leh-
ké fyzické aktivity a průměrná doba chůze a sezení za 1 a 7 dnů.

Energetický příjem: vyhodnocení příjmu energie a zá-
kladních živin z třídenního záznamu jídelníčku (zapsána byla 
veškerá konzumovaná strava a nápoje během 2 všedních dnů 
a  jednoho svátečního dne). Jídelníčky budou vyhodnoceny 
programem NutriMaster.

Biochemické parametry: celkový cholesterol, HDL- 
a LDL-cholesterol, triacylglyceroly, glykemie, CRP, ALT, AST, 
GMT, kyselina močová a další. Ke stanovení byly použity kity 
a analyzátor Cobas 6000 (Roche Diagnostics).

Hormonální parametry: inzulín, C-peptid, fT3, fT4, TSH, 
testosteron, LH, FSH, estradiol, SHBG, DHEAs, prolaktin, 
progesteron, leptin, adiponektin, obestatin, ghrelin. Ke stano-
vení byly použity kity a analyzátor Cobas 6000 (Roche Dia-
gnostics) a Human Plex Assay (Bio-Rad Laboratories).

Genetické vyšetření: screening vybraných kandidátních 
genů pro obezitu např. ADIPOQ, FTO, MC4R či PPARgama. 
DNA byla izolována z leukocytů periferní krve, genotypizace 
proběhla za použití přístroje Real Time PCR, Roche LC 480 
pomocí TaqMan SNP Genotyping Assays.

Metabolický syndrom i abdominální obezita (hodnocena 
dle obvodu pasu) byly definovány podle kritérií International 
Diabetes Federation (IDF) (www.idf.org). Při vyhodnocování 
abdominální obezity budou použity percentilové grafy obvodu 
pasu evropské populace (Haas et al. 2011). K výpočtu skóre smě-
rodatné odchylky BMI a obvodů břicha, paže, boků byla využita 
data české populace vyšetřené v rámci 6. Celostátního antropo-
logického výzkumu (CAV) dětí a mládeže (Bláha et al. 2005).

Statistická analýza
Použit byl statistický software NCSS2004 (Kaysville, Utah, 

USA), Microsoft Office Excel 2007.

Dílčí výsledky
Do epidemiologické části projektu se zapojilo celkem 

79 PLDD z celé ČR. V jejich ambulancích bylo vyšetřeno 1 533 
adolescentů (786 dívek, 747 chlapců) ve věku 13,0–17,9 let. Do 
intervenční části se zapojilo 15 zdravotnických zařízení, z toho 
8 pobytových (lázně, léčebny, ozdravovny) a 7 ambulantních 

zařízení. Vyšetřeno bylo 562 jedinců ve věku 13,0–17,9 let 
(344 dívek, 218 chlapců). Tabulka č. 1 uvádí seznam míst v ČR, 
ve kterých proběhla epidemiologická část projektu COPAT.

Tab. č. 1: Seznam obcí ČR, ve kterých proběhla epidemiolo-
gická studie projektu COPAT (pro zjednodušení členěno 
dle krajů)
kraj obec kraj obec
Jihočeský Horní Dvořiště Pardubický Heřmanův Městec

Chýnov Nasavrky

Milevsko Polička

Prachatice Plzeňský Plzeň

Tábor Přeštice

Jihomoravský Blansko Praha Praha

Brno Středočeský Bečváry

Bzenec Kolín

Popice Kostelní Lhota

Vrbovec Kutná Hora

Karlovarský Cheb Mšec

Kraslice Nový Knín

Královéhradecký Cerekvice nad Bystřicí Uhlířské Janovice

Hradec Králové Votice

Rychnov nad Kněžnou Ústecký Brandov

Liberecký Frýdlant Chomutov

Liberec Krupka

Tatobity Teplice

Moravskoslezský Bohumín Vysočina Třebíč

Frýdek-Místek Třešť

Kravaře Velká Losenice

Opava 5 žďár nad Sázavou

Spálov Zlínský Kunovice

Vrbno pod Pradědem Vsetín

Olomoucký Bohuslavice Zlín

Chromeč

Němčice nad Hanou

Olomouc

Šumperk
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Tabulka č. 2 představuje lázeňská a ambulantní zařízení za-
pojená do intervenční studie projektu COPAT.

Početní zastoupení sledovaných adolescentů ve věkových 
kategoriích uvádí tabulka č. 3. U epidemiologické studie se 
podařilo dosáhnout rovnoměrného zastoupení obou pohla-
ví. V  případě intervenční studie převažují dívky nad chlap-
ci. V praxi je běžné, že jak lázeňské, tak ambulantní léčby se 
účastní dívky ve vyšším poměru.

V rámci epidemiologické studie byla zjištěna 22,9% preva-
lence nadváhy a obezity u dívek. U chlapců činil podíl nadváhy 
a obezity 25 %. Ve srovnání s chlapci měly dívky vyšší procento 
tuku na trupu (stanoveno pomocí bioimpedančního přístro-
je Tanita), a to jak u epidemiologické [medián (dolní, horní 
kvartil) 20,1 (15,9; 25,4) vs. 12,8 (10,1; 17,8)], tak u intervenční 
studie [32,8 (28,1; 38,4) vs. 28,7 (23,9; 33,8)]. Kritéria abdo-
minální obezity stanovená na základě obvodu pasu splňovalo 
8,7 % dívek a 10,8 % chlapců epidemiologické studie a všichni 
účastníci intervenční studie.

Analýzy zaměřené na MS u dospívajících zaznamenaly 3,7% 
výskyt u adolescentů vyšetřených v rámci epidemiologické stu-
die a 16,9% ve skupině adolescentů s nadváhou a obezitou.

Diskuse a závěr
Téměř 23 % dívek a 25 % chlapců, kteří se zapojili do epide-

miologické studie, mělo nadměrnou tělesnou hmotnost (nad-
váhu/obezitu), což je vyšší záchyt ve srovnání např. s výsledky 
6. CAV (Bláha et al. 2003) nebo studie životní styl a obezita 
(Kunešová et al. 2006).

V  rámci intervenční studie, tedy u adolescentů s  nadvá-
hou/obezitou, jsme ve vysokém počtu případů (téměř jedna 
šestina) zaznamenali přítomnost MS. Naproti tomu nižší pre-
valenci MS (8,9 %) uvádějí Braga-Tavares a Fonseca (2010) 
u  portugalských obézních adolescentů. Vyšší prevalenci MS 
než námi uvedenou popisují Lafortuna a kol. (2010) u ex-
trémně obézních německých adolescentů (40,4 %). Obdobnou 
potom u italských adolescentů (23,3 %). Studie Dannemann 
a kol. (2011) uvádí výskyt MS 27 % německé dospívající popu-
lace s nadváhou/obezitu. Výrazně vyšší prevalenci MS potom 
uvádí u populace turecké (40,4 %). MS byl ale definován na zá-
kladě kritérií World Health Organization, nikoliv dle námi po-
užitých kritérií IDF. Nicméně je třeba zdůraznit, že prevalence 
MS je u evropských dětí a dospívajících vysoká bez ohledu na 
použitá kritéria (Bokor et al. 2008).

Výstupy epidemiologické části projektu by měly umožnit 
např. časnou identifikaci rizikového jedince z  hlediska kar-
diovaskulárních onemocnění, stejně jako upřesnění definice 
rizikové hranice obvodu pasu, resp. abdominální obezity plat-
né pro dospívající českou populaci. Souvislost abdominální 
obezity, vyjádřené pomocí obvodu pasu, např. s MS je známá 
a prokázaná nejen u dospělé, ale rovněž u dospívající populace 
(Després et al. 2008; Phillips et Prins 2008; Sung et al. 2007; 
Kim et Park 2008). Bylo prokázáno, že viscerální tuk je silněj-
ším nezávislým prediktorem MS než subkutánní abdominální 
tuk (Kuk et al. 2006; Carr 2004). I naše předchozí pilotní studie 
ukázala na obvod pasu (eventuálně břicha) jako na vhodný pa-
rametr pro posouzení abdominální obezity u dospívajících. Byl 
zjištěn velmi úzký vztah hodnot obvodu pasu a břicha k množ-
ství trunkálního tuku stanoveného metodami magnetická re-
zonance, duální rentgenová absorpciometrie i bioimpedance, 
ale rovněž také signifikantní pozitivní korelace mezi obvodem 
pasu a viscerálním tukem stanoveným pomocí magnetické re-
zonance (Zamrazilová et al. 2010). Z výsledků námi prezen-
tovaného sdělení vyplývá, že dospívající s nadváhou/obezitou 
mají výrazně vyšší množství tuku v rizikové trunkální oblasti 
oproti adolescentům zařazeným do epidemiologické studie.

Vzhledem k  rozsahu prevalence nadváhy/obezity je zá-
kladna odborníků, kteří se u nás věnují dětské obezitě poměr-
ně malá. Navíc průzkum provedený mezi PLDD v ČR, který se 
zaměřil na mapování současných přístupů v diagnostice a léč-
bě dětské obezity jasně ukázal, že tito lékaři nemají dostatek 
časového prostoru věnovat se dětem s  problémem nadváhy/
obezity. Potýkají se s malou motivací dětí i jejich rodin k ře-
šení problému, mají jen velmi omezenou možnost spolupráce 
s dalšími odborníky jako např. s nutričními terapeuty, fyziote-
rapeuty, dětskými psychology (Hlavatý et al. 2010). Ke zlepšení 
současného stavu by nepochybně přispělo vytvoření sítě zdra-
votnických pracovišť specializovaných na pomoc těmto dětem 
a dospívajícím.

Tab. č. 2: Zdravotnická zařízení, která se zapojila do 
intervenční studie projektu COPAT
pobytová zdravotnická zařízení
Dětská léčebna dr. L. Filipa, Poděbrady 

Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Košumberk 

Jihomoravské dětské centrum specializované zdravotní péče 
příspěvková organizace, Křetín

Lázeňská léčebna Mánes, Karlovy Vary

Lázně Dolní Lipová 

Odborný léčebný ústav Metylovice – Moravskoslezské sanatorium, Metylovice 

Olivova dětská léčebna, říčany u Prahy

Státní léčebné lázně Bludov, s.p., Bludov 

ambulantní zdravotnická zařízení
Ambulance dětské endokrinologie, FTN Praha

Dětské oddělení, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava-Vítkovice 

Klinika dětí a dorostu, FN KV a 3. LF UK, Praha 

Klinika dětského a dorostového lékařství, VFN a 1. LF UK, Praha 

Klinika dětského lékařství, FN v Ostravě

Klinika tělovýchovného lékařství, FN a LF UP Olomouc 

Obezitologická ambulance Dětské polikliniky, FN Motol, Praha

Tab. č. 3: Početní zastoupení adolescentů zapojených do 
projektu COPAT – dle věkových kategorií
věk epidemiologická studie intervenční studie
(roky) dívky n (%) chlapci n (%) dívky n (%) chlapci n (%)
13 83 (10,6) 78 (10,4) 85 (24,7) 74 (33,9)

14 86 (10,9) 73 (9,8) 82 (23,8) 52 (23,9)

15 213 (27,1) 203 (27,2) 74 (21,5) 47 (21,6)

16 202 (25,7) 207 (27,7) 47 (13,7) 24 (11,0)

17 202 (25,7) 186 (24,9) 56 (16,3) 21 (9,6)

Celkem 786 (100) 747 (100) 344 (100) 218 (100)
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Výzkumná část projektu COPAT se doposud soustředila 
zejména na sběr dat. V  současné době probíhají intenzivní 
statistické analýzy, které, jak doufáme, poskytnou řadu zají-
mavých výstupů jak z  pohledu klinického, tak výzkumného. 
Očekáváme, že analýzy široké škály sledovaných parametrů 
pomohou dosažení vyšší kvality prevence, včasné diagnostiky 
a léčby abdominální obezity a s ní spojených kardiometabo-
lických komplikací v MS. Výsledky poskytnou nejen aktuální 
informaci o životním stylu adolescentů, ale i údaje o dalších 
genetických a hormonálních faktorech a vlivu jídelního chová-
ní v patogenezi obezity, MS i v úspěšnosti redukčního režimu 
u adolescentů.

Poděkování
Za spolupráci a vstřícný postoj děkujeme všem praktickým 

lékařům pro děti a dorost, dětským endokrinologům a zdravot-
nickým zařízením, kteří se do projektu COPAT zapojili.

Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského fi-
nančního mechanismu (CZ 0123), grantem 7F08077 z MSM/7F 
a grantem NT 12342-5/2011.
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Seznam zkratek
BAI – Body Adiposity Index
BMI – Body Mass Index
CAV – Celostátní antropologický výzkum
COPAT – Childhood Obesity Prevalence And Treatment
EI – Eating Inventory
IASO/IOTF – International Association for the Study of Obesity/International Obesity 
Task Force
IDF – International Diabetes Federation
IPAQ – International Physical Activity Questionnaire
MS – metabolický syndrom
PLDD – praktický lékař pro děti a dorost
SAD – sagitální abdominální rozměr
WHR – Waist-to-Hip Ratio
WHtR – Waist-to-Hight Ratio
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Rozhovor

O projektu COPAT

Odbornou zprávu o projektu COPAT si můžete přečíst na předchozích stránkách tohoto čísla časopisu. K našemu rozhovoru jsme 
pozvali doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., zástupce ředitelky Endokrinologického ústavu v Praze a hlavního řešitele projektu,  
a RNDr. Hanu Zamrazilovou, Ph.D., řešitelku a koordinátorku projektu. Požádali jsme je o odpovědi na několik otázek a o do-
plňující informace, které v hodnotících zprávách a dalších článcích týkajících se projektu COPAT mohou zůstat poněkud skryty.   

Můžete nejprve zmínit, kdy a za jakých okolností se zrodila 
idea výzkumného projektu zaměřeného na nadváhu a obezitu 
u dětí?

Endokrinologický ústav se již řadu let intenzivně věnuje 
problematice obezity. A to nejen z pohledu diagnosticko-léčeb-
ného, ale rovněž výzkumného. V Centru pro diagnostiku a léč-
bu obezity Endokrinologického ústavu pracují zkušení klinici, 
kteří se specializují na péči o pacienty s nadváhou a obezitou. 
Centrum pro tyto pacienty zabezpečuje rovněž odbornou psy-
chologickou pomoc a nutriční poradenství. Téměř neustále 
probíhá výzkum zaměřený na sledování různých faktorů, u kte-
rých již byl potvrzen jejich vliv na vznik a rozvoj obezity, ale 
přesný mechanismus účinku nemusí být ještě dostatečně znám 
nebo je jejich eventuální úloha v patogenezi obezity zvažována. 
Zaměřujeme se na studium např. faktorů genetických, hormo-
nálních, psychobehaviorálních, antropometrických či na objas-
nění úlohy stravovacích a pohybových zvyklostí. Naší velkou 
výhodou je dobré odborné i technické zázemí, které máme na 
Endokrinologickém ústavu k dispozici. Můžeme spolupraco-
vat s kolegy z Oddělení molekulární endokrinologie, Oddělení 
steroidních hormonů nebo Oddělení klinické biochemie. Nic-
méně, až do nedávné doby, se nejen léčba nadměrné tělesné 
hmotnosti, ale i výzkumná část, orientovaly převážně na do-
spělou populaci. A právě v  tom jsme spatřovali naší rezervu. 
Uvědomovali jsme si, že ač výzkum i léčebné přístupy v oblasti 
obezitologie zaznamenávají značné pokroky, vždy je optimál-
ní problému předcházet. Podle prevalence nadváhy a obezity 
u  dětské a dospívající populace nepatří Česká republika ve 
srovnání s okolními státy či zámořím k těm nejhorším. Přesto, 
jak odhalily poslední výzkumy, se nejedná o zanedbatelná čís-
la. Na základě dostupných informací různých šetření dosahuje 
prevalence nadměrné tělesné hmotnosti u dětí a dospívajících 
asi 11–15 % v  závislosti na pohlaví a věku. Podle kritérií In-
ternational Obesity Task Force má nadměrnou hmotnost 17 % 
českých dívek a dokonce 25 % chlapců. Proto jsme již delší 
dobu usilovali o finanční podporu, která by umožnila vznik 
komplexního programu zaměřeného na výzkum dětské obezi-
ty a na vzdělávací programy pro laickou i odbornou veřejnost. 
Nakonec se pro zamýšlený projekt COPAT (Childhood Obesity 
Prevalence and Treatment) podařilo získat finanční podporu 
z  Norska prostřednictvím Norských finančních mechanismů 
a částečně také z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
a v srpnu 2008 jsme mohli celý projekt zahájit.

Pro realizaci projektu byl původně vymezen delší časový 
úsek. Bylo obtížné vyrovnat se zkráceným termínem?

Bohužel díky administrativním prodlevám došlo ke znač-
nému posunu v zahájení projektu. Protože jsme si byli vědo-
mi významu projektu, přistoupili jsme k jeho řešení i poté, co 
se doba proveditelnosti zkrátila z  původně plánovaných pěti 
let na necelé tři roky. Jak už jsme zmínili, zaměření projektu  
COPAT nebylo úzce specializované pouze na jednu oblast. 
Stručně by se aktivity projektu daly shrnout do několika bodů. 
Nejprve jsme se zaměřili na zmapování současných přístupů 
a  možností v diagnostice a léčbě obezity u dětí. Dále probí-
hal terénní výzkum s  cílem např. stanovit výskyt ukazatelů 
metabolického syndromu jak u reprezentativního vzorku ado-
lescentů, tak u těch, kteří jsou již léčeni pro nadměrnou hmot-
nost nebo porovnat účinnost komplexní intervence životního 
stylu s využitím kognitivně-behaviorální terapie v ambulant-
ních a lázeňských zařízeních. Rovněž jsme organizovali vzdě-
lávací semináře pro odbornou veřejnost a snažili se o propagaci 
pracovišť specializovaných na péči o děti s nadváhou a  obe-
zitou. Pro děti a jejich rodiče jsme připravili brožurku s  ná-
zvem „Deset kroků ke zdravému životnímu stylu a přiměřené 
hmotnosti“. Vzhledem k náplni projektu nebylo vůbec snadné 
vše zvládnout ve striktně daných časových termínech. Projek-
ty podporované z  Norských fondů jsou velmi přísně a často 
kontrolovány. Jen díky neuvěřitelnému nasazení celého reali-
začního týmu a ochotě věnovat se projektu i ve volném čase, se 
vše podařilo zvládnout včas a podle původních představ. Proto 
bychom velmi rádi poděkovali všem našim kolegům.

Můžete našim čtenářům přiblížit, jak vypadala „terénní“ 
část projektu? Jak probíhal výběr údajů a parametrů, které 
byly sledovány v obou studiích?

Dvě části projektu COPAT, které se do určité míry prolínaly, 
byly zaměřeny na terénní výzkum. Projekt byl primárně cílen 
na problematiku obezity. Proto se do něj zapojili adolescen-
ti, kteří již měli problémy s  nadměrnou tělesnou hmotností 
a léčili se ambulantně nebo absolvovali pobytový redukční 
program. Zároveň nás zajímalo srovnání těchto dětí a analy-
zovaných parametrů s běžnou populací. Z tohoto důvodu jsme 
vyšetřovali také dospívající ve věku 13–17 let, kteří byli vybráni 
praktickými lékaři z  celé ČR. U všech jedinců jsme provedli 
komplexní vyšetření zahrnující kromě klinického a antropo-
metrického vyšetření, vyšetření osobní a rodinné anamnézy, 
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zjištění celé řady dotazníkových dat o jídelních a pohybových 
zvyklostech i laboratorní vyšetření. Krevní vzorky nám umož-
ňují vyšetření nejen běžně dostupných analýz, které se prová-
dějí rutinně pro zhodnocení zdravotního stavu a to i ve vazbě 
k civilizačním onemocněním (např. lipidové spektrum, glyke-
mie, inzulín, C-peptid, CRP atd.). Můžeme ale rovněž analy-
zovat parametry, které se standardně při vyšetření obézních 
pacientů neprovádějí a přesto mohou mít z hlediska objasnění 
patogeneze obezity zásadní význam. Jedná se např. o genetická 
vyšetření některých kandidátních genů pro obezitu (ADIPOQ, 
FTO, MC4R, PPARgamma a další) a dále také o vyšetření hor-
monů, které ovlivňují energetickou bilanci a/nebo zdravotní 
rizika spojená s obezitou (leptin, ghrelin, adiponektin, rezistin 
a další). Zařazeny byly parametry, které jsou dle předchozích 
výzkumů prokazatelně zapojeny v různých rovinách do vzniku 
a rozvoje nadváhy a obezity. Jejich výběr jednoznačně odrážel 
aktuální poznání v  této oblasti. V budoucnu bychom se rádi 
věnovali studiu i méně obvyklých faktorů spojovaných s obe-
zitou, jako jsou např. infekční vlivy. 

Všem těmto vyšetřením a analýzám samozřejmě předchá-
zel nejprve výběr a oslovení pracovišť, která se do projektu za-
pojila. Do intervenční studie, což je část projektu zaměřená na 
děti a dospívající léčené lázeňsky či ambulantně, bylo zařazeno 
8 lázeňských a 7 ambulantní pracovišť. V těchto zařízeních bylo 
vyšetřeno 750 dětí. Výběr zdravotnických pracovišť a dětí pro 
epidemiologickou část projektu byl náročnější. Jednalo se nám 
o vyšetření vzorku dětí, který by co možná nejvíce odpovídal 
běžné populaci. Proto bylo třeba zohlednit např. počet obyvatel 
v jednotlivých částech republiky i městech a obcích. V této části 
projektu jsme spolupracovali se 79 praktickými lékaři pro děti 
a dorost opět z  celé České republiky. Lékaři potom náhodně 
vybírali ze svých ambulancí asi 20 dětí, kde jediným požado-
vaným vstupním kritériem byl věk. Celkem jsme vyšetřili 1500 
dospívajících ve věku 13–17 let.

Tým, který se terénních vyšetření účastnil, sestával zpravi-
dla z lékaře, antropologa, zdravotní sestry a zdravotní laborant-
ky. Pro vyšetření takto rozsáhlého souboru v krátkém časovém 
limitu a za dodržení náročných podmínek platných zejména 
pro krevní odběry jsme museli mít k dispozici improvizovanou 
mobilní laboratoř. S sebou jsme vozili všechny přístroje potřeb-
né pro klinická a antropologická vyšetření včetně dvou bioim-
pedančních přístrojů analyzujících tělesné složení, dále samo-
zřejmě zdravotnický materiál potřebný pro odběr a zpracování 
krevních vzorků. Odběr krve určený k následným specializova-
ným zejména hormonální analýzám podléhá specifickým pra-
vidlům. Krevní vzorky musely být zpracovány bezprostředně 
po odběru a za přísně daných podmínek. Proto jsme sebou vo-
zili také chlazenou centrifugu a dostatečné množství suchého 
ledu a krevní vzorky po zpracování ihned zamrazovali.   

V rámci projektu vznikla také edukační příručka pro děti a je-
jich rodiče. Počítali jste s jejím vydáním od počátku? Pokud 
by ji naši čtenáři chtěli získat pro své pacienty, je to možné?

S  vydáním edukační brožurky jsme počítali od samého 
počátku projektu. Nechtěli jsme vytvořit seznam zákazů a pří-
kazů, který by nikoho nezaujal a s největší pravděpodobností 
by byl odkázán k  velmi rychlému odložení čtenářem. Rov-

něž jsme nechtěli publikaci cílenou úzce jen na rodiny, kde se 
již  s  problémem nadměrné hmotnosti potýkají. Chtěli jsme 
praktickou příručku, která by poskytla dětem a adolescentům 
i jejich rodinám, dostatek informací o zdravém životním sty-
lu, o tom jak předcházet vzniku nadváhy a později obezity. To 
vše doplnit řadou praktických příkladů, jak si co nejlépe se-
stavit jídelníček či pomůcek, jak zvládnout nejtěžší úskalí, po-
kud se již rozhodnou svou tělesnou hmotnost optimalizovat. 
Proto se na přípravě brožurky podílelo několik spoluautorů 
různých odborností. Doufáme, že se nám publikace povedla 
a najde své uplatnění. V případě zájmu je možno brožurku vol-
ně stáhnout na www.copat.cz nebo www.endo.cz. Bohužel již 
nemáme k dispozici tištěná vydání. Celý náklad 5 tisíc výtisků 
je již rozebrán. Doufáme ale, že se nám podaří sehnat finanční 
podporu na další dotisk.

Co bylo při realizaci projektu nejnáročnější?
Asi není možné vypíchnout jedním bodem, co bylo nejná-

ročnější. Poměrně komplikované bylo už jen samotné získání 
finanční podpory. Celý projekt byl, vzhledem ke svému rozsa-
hu, náročný zejména organizačně. Je třeba si uvědomit, že vět-
šina členů týmu měla, kromě práce pro projekt COPAT, řadu 
dalších pracovních povinností. Vše bylo tedy nutné naplánovat 
tak, aby realizace projektu proběhla úspěšně a zároveň neby-
ly žádným způsobem narušeny již rozjeté výzkumné projekty 
či klinická činnost. Nesnadné byly samotné terénní výjezdy. 
Republiku jsme projížděli křížem krážem, od malých obcí 
v pohraničí, až po naše největší města. Příprava výjezdu a jeho 
vlastní realizace byla poměrně náročná. Vzhledem k tomu, že 
jsme často prováděli vyšetření v několika místech po sobě, pře-
váželi jsme objemově veliké množství materiálu. Nemohli jsme 
si dovolit na něco zapomenout. Často jsme se museli vyrovná-
vat s  poněkud stísněnými podmínkami v  ambulancích nebo 
jejich umístěním. Za jedno dopoledne jsme kompletně vyšet-
řili až 24 dětí. Přestože děti i jejich rodiče už byli o projektu 
předem informováni svými lékaři, bylo nutné všechny znovu 
velmi podrobně informovat, zodpovědět každý i zdánlivě bez-
významný dotaz, ale zároveň se nedostat do časové prodlevy, 
která by brzdila všechny zúčastněné strany. Ačkoliv nás loňská 
a letošní zima obdařila dokonalou sněhovou nadílkou, nezru-
šili jsme ani jeden z naplánovaných výjezdů. Jezdili jsme sku-
tečně za každého počasí a všech podmínek.

Co Vás naopak potěšilo?
Příjemně nás potěšila pozitivní odezva na postgraduální 

školení, ale také na vydanou brožurku. Vidíme, že naše práce 
má svůj smysl. Potěšila nás každá nově navázaná spolupráce 
a ochota našich kolegů z celé republiky se do projektu zapojit. 
Byli bychom velmi rádi, kdyby došlo k postupnému vytvoření 
jakési sítě pediatrických pracovišť, která se věnují problematice 
dětské obezity. Z iniciativy projektu COPAT se podařilo zalo-
žit Sekci pediatrické obezitologie (SPO) České obezitologické 
společnosti ČLS JEP. Náplní sekce je zejména koordinovat 
diagnosticko-léčebné, edukační a vědecko-výzkumné činnosti 
v oblasti dětské obezitologie. SPO je otevřena všem zájemců 
o aktivní činnost i těm, kteří se zajímají o aktuální dění a po-
znatky na poli obezitologie. 

ROZHOVOR – O PROJEKTU COPAT
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Překvapilo něco v průběhu projektu řešitelský tým, ať už v po-
zitivním či negativním smyslu?

Endokrinologický ústav má dlouholeté zkušenosti s  vý-
zkumnou činností i organizací epidemiologických šetření. 
Vyloženě negativně nás asi nic nepřekvapilo nebo nezaskoči-
lo. Právě i proto, že máme zkušeností s prováděním terénních 
výzkumů, jsme byli příjemně překvapeni zájmem ať už samot-
ných pediatrů a zdravotnických zařízení, tak i jednotlivých 
rodin. Nedá se říci, že by všichni oslovení okamžitě reagovali 
kladně. Často byla na překážku vysoká pracovní vytíženost 
praktických lékařů pro děti a dorost, kteří si nemohli dovolit 
přerušit chod ambulance ani na jeden den. Pokud už se někdo 
opravdu rozhodl do projektu zapojit, snažil se nám ale pomo-
ci a práci co nejvíce usnadnit. Za to jsme byli opravdu velmi 
vděční.  

Předpokládáte, že projekt COPAT by mohl v budoucnu v ně-
jaké podobě pokračovat?

Snažíme se, aby projekt COPAT stále pokračoval již nyní. 
To, že vypršela podpora grantu z Norska prostřednictvím Nor-

ských finančních mechanismů, která nepochybně umožnila 
rozjezd celého projektu, neznamená, že pro nás započaté ak-
tivity končí. Naopak. Snažíme neustále hledat nové možnosti 
nejen jak zhodnotit všechna data získaná v projektu COPAT, 
ale i jak navázat na tento projekt v dalších studiích. Rádi by-
chom pokračovali nejen ve výzkumné činnosti v oblasti dět-
ské obezity, ale rovněž bychom velmi rádi navázali na úspěšná 
postgraduální školení v obezitologii pro pediatry. V budoucnu 
bychom chtěli i více podpořit zejména praktické lékaře pro 
děti a dorost, protože oni jsou zpravidla prvními, kdo s dětmi 
a jejich rodiči problém nadměrné hmotnosti otevře. A to jak 
formou odborných školení, tak i např. dalším přispěním v pre-
ventivní činnosti zaměřené na děti s nadváhou či obezitou a je-
jich rodiny. Navíc jsme s pracovišti, která se do projektu zapo-
jila, stále v odborném kontaktu. Doufáme, že i projekt COPAT 
přispěje k podnícení zájmu odborné veřejnosti o problematiku 
dětské obezity a laické veřejnosti o své zdraví. 

Za rozhovor poděkovali
Gabriela Bjalkovská a Karel Vízner

10 kroků ke zdravému životnímu stylu a přiměřené hmotnosti 
V rámci projektu COPAT vydal Endokrinologický ústav edukační brožurku 

pro děti (a jejich rodiče). Na jejím vzniku se autorsky podíleli Mgr. Jana Divoká 
(STOB), doc. Vojtěch Hainer, prof. Richard Hampl, PhDr. Karolína Hlavatá, 
MUDr. Petr Hlavatý, MUDr. Božena Kalvachová, doc. Marie Kunešová, Ing. 
Zuzana řípová (GRANT Garant) a RNDr. Hana Zamrazilová.

V první části autoři definují základní pojmy a předkládají desatero jed-
noduchých kroků, kterými by se čtenáři při léčbě (i prevenci) obezity měli 
řídit. Druhá část – „pro zvídavé“ – nabízí další informace, vysvětlení i úkoly 

k zamyšlení. Třetí část je určena rodičům 
a dalším dospělým, kteří by měli dítě při 
jeho snažení podpořit. Obsahuje praktické 
rady a také odpovědi endokrinologa na 
některé otázky, často kladené v souvislosti  

s dětskou obezitou. V závěru naleznou čte-
náři přílohy – percentilové grafy, tabulky 
výdeje energie, prostor pro zaznamenávání 
vlastních měření i podklady pro sestavení 
vhodného jídelníčku včetně receptů. Text 
je doplněn řadou názorných obrázků 
a fotografií.

(bag)

Endokrinologický ústav, Praha, 2011.
1. vydání, 170×240 mm, 
50 stran, brož., barevně.

Recenze
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Václav Zamrazil je rodilý Pražan, absolvoval břevnovské 
gymnázium a poté Fakultu všeobecného lékařství Univerzity 
Karlovy v Praze (1960). Část svého srdce však zanechal v Po-
otaví a hlavně v Písku, kde strávil plných pět let jako sekundář 
v písecké nemocnici. Tam získal nejen neocenitelné zkušenosti 
v oboru vnitřního lékařství (I. atestace v roce 1964), ale i der-
matologie. Dodnes tam má mnoho přátel a mnoho tamních 
pacientů s endokrinopatiemi míří za ním do Prahy.

Do Výzkumného ústavu endokrinologického, založeného 
z iniciativy doc. MUDr. Karla Šilinka, DrSc. v roce 1957, při-
šel roku 1965 a začal pracovat na jeho Radioizotopovém lůž-
kovém oddělení v nemocnici v Motole umístěném v  jednom 
z tamních přízemních pavilonů.

Ústav byl zaměřen do značné míry na tyreologii, která 
ale v  té době nedisponovala pro diagnostiku příliš bohatými 
možnostmi. Sonografie a laboratorní stanovení hormonů štít-
né žlázy ještě zdaleka nebyly na obzoru a endokrinologové se 
museli spolehnout především na palpaci štítné žlázy a z labo-
ratorních ukazatelů na spíše zavádějící analýzu na bílkovinu 
vázaného jodu a v terapii pak na organopreparáty sušené štítné 
žlázy u hypotyreózy a pro hyperfunkci štítné žlázy musely sta-
čit Charvátovy pilulky.

Šilink již koncem čtyřicátých let vystihl diagnostické a lé-
čebné možnosti radioizotopů jodu a ve svém ústavu měl na 
tehdejší dobu slušně vybavenou radioizotopovou laboratoř 
i  pacientskou diagnostiku zaměřenou na akumulaci radiojo-
du ve štítné žláze. Tyto zkušenosti ho vedly k rozšíření ústavu 
o lůžkové oddělení, které vzniklo na základě smlouvy uzavřené 
s motolskou nemocnicí v  roce 1958. Na  tomto oddělení pak 
vznikala moderní základna nejen pro tyreologii, ale i pro širší 
využití radioizotopů v medicíně, která se stala modelem pro 
řadu později utvářených oddělení nukleární medicíny.

V době příchodu Dr. Zamrazila mělo toto oddělení za se-
bou již sedm let existence a bylo v něm soustředěno několik 
vynikajících mladých lékařů (J. Blahoš, J. Němec, S. Váňa, M. 
Neradilová, L. Valenta, E. Strouhal a další) a bylo naplněno 
tvůrčím elánem, se kterým byly uskutečňovány některé Šilin-
kovy vize. V tomto inspirativním prostředí se Václav Zamrazil 
zapojil do výzkumné činnosti v oblasti diagnostiky, tyreopatií 
a vypracování komplexních diagnostických postupů. Zařazen 
byl také do vědecké přípravy s tématem vztahů štítné žlázy 
a sacharidového metabolismu a kandidátskou práci obhájil 
v roce 1972. Aktivně se zúčastnil diagnostiky a léčby karcino-
mu štítné žlázy.

 Začátkem osmdesátých let se Výzkumný ústav endo- 
krinologický v důsledku různých okolností, z nichž jednou 
byla i potřeba generační obměny, dostával do závažné krize 

spojené s hledáním zaměření ústavu, které bylo do té doby 
převážně tyreologické. Po přechodném pokynu Ministerstva 
zdravotnictví zabývat se problematikou stárnutí došlo zejména 
zásluhou prof. Rybky k dohodě o obecném zaměření na endo-
krinologii a metabolická onemocnění, zvláště diabetes.

Pro realizaci těchto záměrů vedení ústavu, jistě jako nej-
vhodnějšího adepta, vybralo MUDr. Václava Zamrazila, CSc. 
V roce 1983 byl proto z Radioizotopového oddělení Výzkum-
ného ústavu endokrinologického v motolské nemocnici povo-
lán na hlavní pracoviště ústavu na Národní třídě, aby převzal 
reorganizaci klinického provozu i výzkumu. Ve funkci vedou-
cího lékaře a zástupce ředitele se pak Václav Zamrazil stal opo-
rou ústavu na více než čtvrt století. Po úmrtí MUDr. Pečeného 
převzal vedení oddělení klinické endokrinologie VÚE (nyní 
Endokrinologického ústavu) na Národní třídě, které vedl do 
roku 2004 a současně byl zástupcem ředitele ústavu.

V devadesátých letech se zasloužil o renesanci epidemiolo-
gického průzkumu výskytu tyreopatií a jodového deficitu u nás 
a navázal tak na průkopnickou práci zakladatele ústavu doc. 
Šilinka. V  souvislosti s řešením jodového deficitu se zabýval 
i interdisciplinární koordinací této problematiky jako člen Ná-
rodní komise pro řešení jodového deficitu a jako zástupce ČR 
v Evropské komisi Mezinárodní rady pro sanaci chorob z jo-
dového deficitu (ICCIDD). Podílel se organizačně, prakticky 
i interpretačně na akci Thyromobil, která pro řešení epidemio-
logie jodového deficitu proběhla v Evropě.

V poslední době se intenzivně zajímá o záněty štítné žlá-
zy a o autoimunně podmíněné tyreopatie. Je autorem a spo-
luautorem více než 450 publikací (z  toho kolem dvou set  

Medailon

Prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.  
slaví 75 let 
(*28. 9. 1936)
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odborných prací uváděných na PubMed, h-index 11 podle 
Web of Science), mnoha přednášek a několika monografií. 
V roce 1989 obhájil doktorskou disertační práci na téma jodo-
vého deficitu, v roce 1993 byl habilitován na 2. LF UK v Pra-
ze a roku 1997 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství. 
Přednáší nejen na 2. LF UK, ale také na LF UK v Plzni a na 
Jihočeské univerzitě v Budějovicích.

Od roku 1999 je vedoucím subkatedry endokrinologie In-
stitutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) 
v  Endokrinologickém ústavu. V  této funkci a jako předseda 
atestační komise pro endokrinologii je garantem kvality vzdě-
lávání a úrovně lékařské péče v tomto oboru.

Vědecké práce prof. Zamrazila byly oceněny třemi cenami 
České endokrinologické a diabetologické společnosti, cenou 
České lékařské společnosti JEP a Státní cenou v roce 1985. Je 
členem výboru České endokrinologické společnosti, v několi-
ka obdobích jako místopředseda, byl i členem výboru České 
diabetologické společnosti.

Prof. Zamrazil je výtečným klinickým lékařem a v  této 
činnosti mu pomáhá nejen dlouholetá zkušenost, ale i obdi-
vuhodná diagnostická intuice. Je nejen výborným endokri-
nologem, ale má rozsáhlé encyklopedické znalosti v  oblasti 
celé medicíny. To mu umožnilo, aby spolu s  prof. Blahošem 
vydali monografii mapující průniky endokrinologie do ostat-
ních oborů medicíny (Blahoš, J., Zamrazil, V. Endokrinologie 
– interdisciplinární obor. Praha: Triton, 2006). Vyniká také 
mimořádnou orientací v  umění výtvarném i múzickém. Jen 
málo profesionálů jej může překonat ve věkem téměř nedo-
tčené schopnosti po mnoho hodin bez paměťového škobrtnutí 
procítěně recitovat díla z české poezie.

Jubilantovi přejeme další léta naplněná činorodou energií, 
hodně zdraví a splnění dalších cestovatelských cílů.

prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.

Endokrinní nádory nadledvin současné klinické praxi
Karel Pacák, Ivica Lazúrová et al.

Dle nejnovějších studií postihuje nádor nadledvin 5 až 10 % populace. Ve 
většině případů se jedná o benigní a hormonálně nefunkční nádory, je však 
třeba je odlišit od nádorů zhoubných a produkujících hormony a zahájit 
včasnou a adekvátní terapii. Autoři předkládané publikace si kladou za cíl 
představit nejnovější poznatky o klinické diagnostice a léčbě nádorů nadledvin.

Monografie, která vznikla spoluprací odborníků z České a Slovenské 
republiky, je členěna do kapitol dle jednotlivých nádorových onemocnění 
nadledvin. Každá kapitola byla sepsána specialistou na danou problematiku 
a popisuje definici, klinické příznaky, epidemiologii, diagnostiku a terapii 
onemocnění. Poslední kapitola přináší nové poznatky a přístupy v lokalizaci 
tumorů nadledvin.

Kniha je určena nejen pro použití v endokrinologických ordinacích, ale 
díky srozumitelnému zpracování tématu najde jistě využití i u internistů, 
praktických lékařů, onkologů, pediatrů a dalších odborníků a klade si za cíl 
posloužit i studentům medicíny.

(kla)

Galén, Praha, 2011
ISBN 978-80-7262-819-3.
1. vydání
125x190 mm, 240 stran
brožovaná, barevně.

Doporučená cena 200 Kč.

Publikaci je možno objednat na webové adrese www.galen.cz  
s 10% slevou (180 Kč).

Recenze

MEDAILON – PROF. MUDR. VáCLAV ZAMRAZIL, DRSC.

EUNI DIA SPECIAL a EUNI ANGIO SPECIAL nově přístupné všem lékařům
Česká diabetologická společnost a Česká angiologická společnost umož-

ní od září 2011 bezplatný přístup na své oborové vzdělávací portály EUNI 
DIA SPECIAL a EUNI ANGIO SPECIAL všem lékařům. Dosud byly tyto 
specializované portály pro diabetologii i angiologii přístupné jen členům pří-
slušných partnerských odborných společností. 

Portál EUNI ANGIO SPECIAL přináší novinky v cévní problematice 
formou komentářů, obrazových kazuistik, zpráv z kongresu i videí. Stručně 
a přehledně se zde snažíme prezentovat klíčové nové poznatky z oboru, kte-
rý prostupuje řadou dalších, uvedla předsedkyně redakční rady portálu doc. 
MUDr. Debora Karetová, CSc., z II. Interní kliniky kardiologie a angiologie 
1. LF UK a VFN Praha. Stejně tak i EUNI DIA SPECIAL nabízí uživatelům 
informace v mnoha podobách, ať už se jedná o podrobné monotematické 
články, interaktivní kazuistiky, reportáže z kongresů či komentáře. Na por-

tálu jsou také ke zhlédnutí webcasty přednášek a videorozhovory s předními 
odborníky.

Odborným garantem a zároveň tvůrcem publikačního plánu jednotli-
vých portálů EUNI SPECIAL je redakční rada, kterou nominuje příslušná 
odborná lékařská společnost. Koordinátorem projektu, který zajišťuje i vývoj 
webových stránek, je společnost Pears Health Cyber, s.r.o. EUNI DIA SPE-
CIAL funguje od roku 2009 v ČR, resp. 2010 v SR. V ČR se do něj, dle údajů 
koordinátora projektu, zapojilo na 50 % diabetologů.

internetové adresy EUNI DIA SPECIAL
http://dia.euni.cz        http://dia.euni.sk

(z tiskové zprávy Pears Health Cyber; 5. září 2011) 

Zpráva
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Zpráva z konference

The 21st European Association 
for the Study of Diabetic Eye 
Complications (EASDec) Meeting
Gdansk, 13.–15. května, 2011

Tomáš Sosna, Radka Švancarová

V téměř obvyklém termínu se v Gdaňsku konalo pravidel-
né setkání oftalmologické studijní skupiny Evropské asociace 
pro zkoumání diabetických očních komplikací (EASDec).

Před vlastním zahájením sjezdu proběhlo satelitní sympo-
zium „Screening for Diabetic Retinopathy in Europe – Strategies 
for Overcoming Hurdles to Progress“, které navazovalo na se-
tkání v Liverpoolu v roce 2005 a Amsterodamu v roce 2008. 
Účelem tohoto semináře bylo zhodnotit pokroky, které byly 
učiněny za uplynulé tři roky.

Pandemie diabetes mellitus (DM) se šíří celým světem 
a v současné době se odhaduje, že na Zemi žije přes 240 milió-
nů nemocných diabetem. To znamená, že více než 6,5 % světo-
vé populace je postiženo cukrovkou. Dle statistik se diabetic-
ká retinopatie (DR) u nemocných diabetem rozvine do 10 let 
v 75 % případů a je nejčastější příčinou slepoty ve vyspělých 
zemích u lidí v  činném věku. Každých 90 minut oslepne na 
světě jeden diabetik.

Katastrofální jsou také ekonomické dopady, které napří-
klad v  Americe dosahují 6 miliard dolarů ročně a s  kompli-
kacemi stále narůstají. Nejen proto je důležitý screening a ná-
sledná péče.

Přitom z rozsáhlých studií DRS, WSDRS, ETDRS, DCCT, 
UKPDS a EDIC víme, jak můžeme příznivě ovlivnit průběh 
očních diabetických komplikací, především včasným záchy-
tem a využitím léčebných standardů, tedy snížením hladiny 
HbAlc pod 6 % dle IFCC, bez signifikantních hypoglykemií, 
dále pak úpravou krevního tlaku pod hranici 130/80 mmHg 
i za cenu kombinované terapie. Intervenční studie FIELD 
a  ACCORD akcentují důležitost kompenzace dislipidemie. 
Dosažení těchto cílů je samozřejmě velmi obtížné a například 
ve Velké Británii se těmto hodnotám blíží pouze 4 % pacientů, 
přičemž průměrný glykovaný hemoglobin za desetileté období 
je u tamních nemocných diabetem 9 % (DCCT/NGSP), tedy 
něco kolem 7,6 % dle IFCC. Ze studie DCCT vyplývá zajímavý 
fakt, že u 10 % velmi dobře kompenzovaných diabetiků se stej-
ně DR vyvine, zatímco u špatně kompenzovaných diabetiků 
se diabetická retinopatie nerozvíjí až ve 40 % případů. Samo-
zřejmě, že nejen z těchto důvodů je důležitý pravidelný oftal-
mologický screening a použití všech dostupných vyšetřovacích 
metod od té nejméně efektivní metody přímé oftalmoskopie 

až po digitální fotografii a stereofotografii v sedmi polích. Vel-
mi podstatnou součástí prevence DR je edukace nemocných.

Liverpoolská deklarace měla naplnit do roku 2011 násle-
dující body:
•	 trvalé zlepšování zdravotního stavu tak, aby se blížil co 

nejvíce normálu co do kvality i kvantity;
•	 opatření k prevenci nákladných komplikací;
•	 snížit riziko poklesu zraku v důsledku DR do roku 2010 

následujícími cestami:
 � realizací účinných systematických programů scree-

ningu, který by pokryl minimálně 80 % nemocných 
diabetem;

 � využití specialisty a školeného personálu;
 � univerzální přístup k laserové léčbě.

Setkání v  Gdaňsku moderovali Dr. Deborah Broadbend, 
Dr. Ken Swa, prof. Simon Harding a prezentovali strukturo-
vaná abstrakta celkem 24 evropských zemí. Tato národní abs-
trakta měla obsahovat následující body: velikost populace, 
počet nemocných diabetem, počet slepých následkem DR, 
organizaci screeningových programů, metodiky včetně časo-
vých přehledů, předpokládaný počet pacientů zachycených do 
screeningového programu, předpokládaný počet laserů, po-
kroky ve zlepšení péče o diabetiky za poslední roky a návrhy, 
které by směřovaly ke zdokonalení systematického sledovaní 
populace diabetiků. Abstrakta obdrželi všichni účastnící kon-
gresu, ale ne všechny zprávy tyto vyžádané údaje obsahovaly.

Přestože je patrná snaha vytvořit jednotný a organizovaný 
systém screeningu, pouze v  některých zemích se buduje ná-
rodní politika péče o nemocné diabetem. I když existují me-
todické pokyny, je jejich aplikace často nedostatečná. Je stálý 
nedostatek údajů o pacientech. Informovanost zdravotnického 
personálu, ale i edukace nemocných mnohde chybí. Za velký 
problém je považována špatná koordinace a především ko-
munikace uvnitř systému. Ve většině zemí vázne komunikace 
diabetolog – oftalmolog. Trvalé jsou problémy s  vybavením 
a nedostatkem financí obzvláště v  zemích východní Evro-
py. Naproti tomu západní Evropa má stálé problémy způso-
bené převážně privátní oftalmologií. Je zde velká variabilita 
screeningových postupů. Místní screeningové programy pak  
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existují pouze na základě osobních iniciativ, takže prakticky 
žádný národní program screeningu neexistuje.

V otázce způsobu vyšetření došlo ke shodě v tom, že digi-
tální fotografie je krokem vpřed, ale fotografie úhlem 45o jed-
noho standardního makulárního pole je nedostatečná. Použití 
nonmydriatické kamery pro screening se ukazuje jako vhod-
né. Velmi diskutovanou otázkou byla první kontrola a četnost 
kontrol při negativním nálezu na očním pozadí. Téměř všichni 
se shodli, na rozdíl od amerických norem, že by každý diabetik 
měl být při záchytu onemocnění vyšetřen (USA mají normu 
provést toto vyšetření u juvenilních diabetiků až 5 let po záchy-
tu diabetu!). Rozdílné názory však panovaly na četnost vyšet-
ření u diabetiků v případě, že je oční pozadí bez patologického 
nálezu. Většina severský zástupců, především prof. Aghartová 
a prof. Stefánsson, doporučují při negativním nálezu kontrolu 
za dva a dokonce i tři roky. Důvody jsou především ekonomic-
ké. Osobně s tímto názorem nesouhlasím, především z hledis-
ka psychologie pacienta. Po tak dlouhé pauze může pacient 
snadno ze screeningového programu vypadnout, protože se 
prostě nedomnívá, že oční vyšetření je důležité a to i v  tom 
případě, že je diabetologem či praktickým lékařem k vyšetření 
odeslán. Zodpovědnost za odeslání diabetika k prvému vyšet-
ření je na diabetologovi respektive praktickém lékaři.

Závěrem bylo konstatováno, že po dopracování screenin-
gového plánu, by jím mělo být pokryto minimálně 80 % dia-
betické populace. A znovu byla zdůrazněna nutnost univer-
zálního přístupu k  laserové léčbě, která zůstává stále zlatým 
standardem v  léčbě DR. Optimismus budí nové kombino-
vané postupy laser + anti vascular endothelial growth factor  
(anti-VEGF) u diabetického makulárního edému (studie 
READ, RESOLVE, RESTORE, DRCR net). Nakonec delegáti 
jednotlivých zemí prodiskutovali možnosti dalších postupů.

Jako první byla představena problematika screeningu DR 
v Německu. Německo, přestože zde od roku 2005 oficiálně 
vstoupil v platnost program Disease Management Program-
me (DMP) Diabetes Type 2, ve skutečnosti nemá v této době 
žádný systematický screening diabetické retinopatie ani registr 
diabetiků. Problémem zde nadále zůstává nedostatečná platba 
od pojišťovny za komplexní oční vyšetření pacienta se suspekt-
ní diabetickou retinopatií (15–20 Euro za pacienta). Screening 
diabetiků probíhá převážně ve velkých nemocnicích, kde je 
každý diabetik odeslán k očnímu vyšetření. Problémem je ale 
návaznost další péče. 

Pařížský kolega shrnul situaci ve Francii, která se potýká 
s podobnými problémy jako Německo. Dle francouzských da-
tabází bylo v posledních letech screeningu pro DR podrobeno 
méně než 50 % diabetiků. Vzhledem k  tomu, že Francie do 
roku 2020 očekává snížení počtu oftalmologů až o 50 %, zdá 
se, že situace se v následujících několika letech nezlepší. V ně-
kterých oblastech Francie (jako je Burgundsko) velmi dobře 
funguje systém telemedicíny. Screeningová centra tam použí-
vají k vyšetření nonmydriatické kamery a jimi pořízené foto-
grafie jsou pak zasílány ke konzultaci do očních center. Také 
ve Francii je platba od pojišťoven za screening diabetického 
pacienta nedostatečná.

Ve Španělsku se v  jednotlivých geo-politických regionech 
situace diametrálně liší. Zatímco jsou regiony s  dlouhodobě 

dobře propracovaným systémem screeningu DR (Kanárské os-
trovy, Andalusie), jsou také oblasti, kde se screeningem teprve 
začínají nebo dosud žádný systematický vyšetřovací program 
nezavedli (La Rioja, Barcelona). Obecně jsou diabetici 1. typu 
a diabetici 2. typu po transplantaci ledviny v péči specialistů 
ve velkých nemocnicích a ostatní diabetici 2. typu v péči ro-
dinných lékařů. Na Kanárských ostrovech je pak prováděn 
screening diabetické retinopatie pomocí digitální fotografie 
fundu, kterou každý rok pořizuje vyškolená sestra. Problémem 
v celém Španělsku je velká vytíženost rodinných lékařů, kteří 
nejsou schopni provádět další screeningová vyšetření navíc.

Norsko nemá screeningový program a nemá ani dosta-
tečnou podporu ze strany diabetologické a oftalmologické 
společnosti. V Polsku existuje pouze jediné centrum v oblasti 
Warmia a Mazursko se systematickým screeningovým pro-
gramem. Velmi dobrý program telemedicíny mají v Portugal-
sku, kde je standardem screening fotografie dvou polí fundu. 
Rumunsko pokrývá ve screeningovém programu pouze 18 % 
diabetiků! Anglie a Skotsko představuje nejlépe propracovaný 
systematický screening. Gruzie vzhledem k tragickému růstu 
počtu slepých diabetiků (800 za rok) iniciovala vznik progra-
mu screeningu DR. V Albánii je k dispozici jen jediný laser, 
podobně je na tom i Moldávie, která má čtyři lasery, z  toho 
jsou dva v privátní praxi, takže nejsou dostupné běžné diabe-
tické populaci.

Jako pravý ráj pro nemocné diabetem se jeví podle zprávy 
Lukašenkovo Bělorusko. Diabetiků jsou pouhá 2,8 % populace 
a 71 % jsou diabetici 2. typu. Všichni pacienti mají provede-
nou fotodokumentaci i optickou koherentní tomografii (OCT) 
a jsou kontrolováni každého půl roku i častěji. Kompletní zdra-
votní péče je pro obyvatele Běloruska zdarma včetně terapie 
anti-VEGF. Preventivně dostávají všichni diabetici dle dopo-
ručení studie FIELD fenofibráty!

Belgie nemá standardy ani screeningový program. Bulhar-
sko bojuje s problémem financování screeningu i léčby. Fin-
sko za posledních deset let, díky národnímu diabetologické-
mu programu, výrazně zlepšilo parametry kompenzace HbA1c 
(z 8,4 % na 6,7 % DCCT), tlaku krve i cholesterolu. Lucembur-
sko se svými cca 4 500 diabetiky plánuje pro všechny diabeti-
ky program jednodenní klinické hospitalizace, během níž by 
pacient kompletně prošel všemi screeningovými vyšetřeními 
i edukací.

V diskusi, která byla vedena Simonem Hardingem, jsme se 
shodli na tom, že je potřeba přesvědčit pojišťovny, že screening 
diabetické retinopatie je pro ně výhodnější, než drahé řešení 
komplikací, ať již pars plana vitrektomií nebo pomocí intravit-
reálních anti-VEGF injekcí. A že motivací pro samotné paci-
enty přijít na screeningové vyšetření by mohla být spoluúčast 
20 % z ceny nákladů nutných k  terapii diabetických kompli-
kací, pokud se v minulosti tomuto screeningovému vyšetření 
nepodrobili.

Vlastní kongres začal v sobotu 14. května a po uvítání pre-
zidentkou EASDec Anne Katrin Sjølie a předsedkyní polské-
ho organizačního výboru profesorkou Elzbietou Bandurskou 
Stankiewicz byl letoší program zaměřen na vliv hypertenze 
na diabetickou retinopatii. Prvním přednášejícím s prvou key 
note lecture byl prof. Schmieder, jehož pořadatelé pozvali, aby 
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nás seznámil s remodelačními pochody probíhajícími v sítni-
cových cévách v důsledku hypertenze a diabetu. Následovala 
přednáška autorů z Milána, kterou přednesla Dr. Beltramo: Po-
ssible Role of Angiotensin II Receptor Blockade in the Glucotoxi-
city on Human Retinal Pericytes. V této studii autoři vycházeli 
z poznatku, že angiotensin II podporuje buněčnou proliferaci 
a hypertrofii. Pokoušeli se proto zjistit, zda blokádou receptoru 
pro angiotensin II pomocí candesartanu dokáží ochránit sítni-
cové pericyty před apoptózou a zvrátit tak průběh diabetické 
retinopatie. Ve své studii zjistili, že pouze candesartan v dávce 
do 1 μmol/ml byl schopen snížit apoptózu pericytů, zatímco 
vyšší dávky léku již tento příznivý účinek nevykazovaly. Toto 
zjištění zřejmě vysvětluje nepříliš povzbudivé výsledky nedáv-
no ukončené candesartanové studie DIRECT.

V další přednášce nás Dr. Tarr seznámila s rolí matrix me-
taloproteinázy v patogenezi DR. Zajímavá přednáška Dr. Gri-
goryevy z Petrohradu pojednávala o efektu fenofibrátu na prů-
běh diabetické retinopatie. Studie, která probíhala na šedesáti 
pacientech s neproliferativní formou DR, ukázala, že ve skupi-
ně pacientů léčených fenofibrátem došlo ke snížení hladin cel-
kového cholesterolu, triglyceridů i lipoproteinů o nízké a velmi 
nízké denzitě. Zároveň nebyly zaznamenány žádné změny ve 
výši systolického a diastolického systémového tlaku. Závěrem 
této studie byl poznatek, že normalizace lipidového profilu po-
mocí fenofibrátu signifikantně snižuje riziko progrese DR.

Fenofibrát je hypolipidemikum působící agonisticky na 
peroxisome proliferator-activated α-receptorech (PPAR-α), 
které jsou rozhodujícím bodem regulace transkripce během 
metabolismu lipidů a zánětu. Po navázání fenofibrátu dojde k 
aktivaci PPAR-α, která má za následek tvorbu heterodimerů 
PPAR-α a retinoidního receptoru X (RXR). Tyto heterodimery 
se vážou na tzv. „PPAR-α response element“ a následná stimu-
lace via gene vede ke zlepšení lipidových parametrů, zejména 
ke zvýšení koncentrace HDL-cholesterolu a snížení množství 
triglyceridových partikulí. To podporuje přeměnu malých 
denzních LDL-částic na větší, lehčí s menším aterogenním po-
tenciálem. Studie in vitro ukázaly, že fenofibrát také ovlivňuje 
přežívání endotelových buněk sítnicových kapilár a předchází 
jejich apoptóze novým mechanismem, který souvisí s aktivitou 
adenine monophosphate-activated protein kinase (AMPK). 
V některých studiích byla pozorována inhibice vaskulárního 
růstového faktoru (VEGF), který je klíčový v procesu tvorby 
nových cév a ovlivnění buněčné migrace.

Přednáška navázala jasně na studii FIELD, která prokázala, 
že fenofibrát o třicet procent snížil potřebu první léčby laserem 
z důvodu komplikace diabetu. Větší profit z léčby fenofibrátem 
měli ti nemocní, u kterých byla retinopatie v začátcích, případně 
při vstupu do studie ještě nebyla diagnostikována. Vadou na kráse 
této přednášky byla neschopnost přednášející odpovědět v anglič-
tině na otázky z pléna a tyto jí musely být tlumočeny do ruštiny.

Další sdělení zabývající se problematikou lipidů a jejich 
rolí v  DR neslo název: Dlouhodobá asociace mezi hladinami 
sérových lipidů a panretinální fotokoagulací u pacientů s  DM 
1. typu a prezentoval ji Dr. Grauslund z Dánska. Studie zjišťo-
vala prediktivní hodnotu hladiny sérových lipidů na potřebu 
panretinální fotokoagulace (PRFK) u diabetiků 1. typu. Autoři 

zjistili, že zvýšená hladina triglyceridů byla asociována s 54% 
nárůstem potřeby PRFK u těchto pacientů.

Druhá key note lecture se letos týkala cílů a strategie léčby 
hypertenzních diabetických pacientů. Prof. Rozsei z univerzity 
v italské Brescii nás ve své přednášce upozornil na velmi zají-
mavou skutečnost, že v některých nových studiích bylo proká-
záno, že intenzivní a těsná kompenzace hypertenze u pacientů 
s DM vedla ke zvýšení mortality pacientů a nesnížila incidenci 
kardiovaskulárních komplikací v  porovnání se standardním 
způsobem léčby. Jiné studie naopak ale neprokázaly mezi sku-
pinou léčenou standardně (s tlakem krve 130–140  mmHg) 
a  skupinou s  těsnou kompenzací systémového tlaku (pod 
130 mmHg) v mortalitě žádný rozdíl.

Přednáška: The Predictive Power of Microaneurysm Count 
on Development of Sight Threatening Retinopathy and the Re-
sponse to Treatment with an Angiotensin Receptor Blocker. Re-
sults from the DIRECT Programme byla post pone subanalýzou 
již zmíněné candesartanové studie DIRECT. Prof. Sjølie, která 
byla hlavním koordinátorem této studie, se snažila odhalit zá-
vislost mezi počtem mikroaneurysmat při první kontrole a vý-
vojem zrak ohrožující DR a ovlivnitelnost tohoto stavu pomocí 
blokátorů receptorů pro angiotensin. Studie znovu pregnantně 
doložila fakt, že počet mikroaneurysmat je hodnotným marke-
rem progrese DR a že toto zjištění může být důležité především 
při zvažování terapie velmi časných stadií DR.

Další sdělení s  názvem: Deteriorace glomerulární filtrace 
(GFR) a vysoké hladiny VEGF v oku se zdají být markery progre-
se DR po operaci katarakty přednesl prof. Kuzmin. Výsledkem 
této studie bylo zjištění, že zvýšená hladina VEGF ve sklivci 
a snížené hodnoty GFR signifikantně zvyšují riziko vývoje ne-
ovaskulárního glaukomu u pacientů s DR po operaci katarakty. 
Přednáška autorů z Polska: Rizikové faktory očních komplikací 
diabetu v krátkodobé studii (1–10 let) u pacientů s DM 1. typu 
v Mazursku a Warmii přinesla zjištění, že v této oblasti Polska 
se komplikace diabetu vyskytují u 15 % diabetiků 1. typu. Nej-
častější z těchto komplikací zůstává i na dále DR. Zaujala nás 
přednáška Dr. Broe s názvem: Slepota a frekvence vitrektomií 
u mladých dánských diabetiků 1. typu. Ve skupině pacientů byla 
zjištěna 10% incidence vitrektomie během 15 let od diagnózy 
onemocnění, dále bylo zjištěno, že rizikovým faktorem nut-
nosti vitrektomie je mužské pohlaví a vysoké hodnoty glyko-
vaného hemoglobinu v dětství a pubertě.

Sobotní odpolední program byl ve znamení posterů. Mode-
rovaná sekce byla zahájena naším posterem na téma: Nový sys-
tém screeningu diabetické retinopatie v IKEM. Představili jsme 
ostatním účastníkům náš nový, komplexní a přitom jednodu-
chý počítačový systém ke screeningu diabetiků, který od mi-
nulého roku využíváme v  oční ordinaci Centra diabetologie 
v IKEM. Potěšilo nás, že jej účastníci hodnotili kladně a že by 
někteří kolegové této myšlenky chtěli využít i ve své zemi.

Po nás Dr. Lundberg z  Dánska prezentoval poster: Změ-
ny  průměru sítnicových cév po laserovém ošetření pacientů 
s diabetickým makulárním edémem. V práci došli autoři k zá-
věru, že laserové ošetření makulárního edému bylo u pacientů 
spojeno se zúžením vén u mužských pacientů, u žen se lase-
rové působení na vénách neprojevilo. Stejně tak kalibr arterií  
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zůstal po laseru – tentokrát u obou pohlaví shodně – nezmě-
něn. Obdobným tématem se zabývali norští a dánští autoři dal-
šího posteru, který komentovala Dr. Hanno: Diabetes je u žen 
spojen se změnami kalibru sítnicových cév. Tato vědecká skupi-
na naopak došla k závěru, že diabetes způsobuje u žen rozšíře-
ní arterií a zúžení vén, u mužů tato asociace prokázána nebyla. 
Velice nás zaujal poster dánských autorů, který byl prezento-
ván Dr. Bertelsenem s názvem: No Difference in Prevalence of 
Retinal Vein Occlusions (RVO) between Diabetic and Non Dia-
betic Participants in The Tromsø Eye Study. Závěr této rozsáh-
lé studie, která obsahovala výsledky 6 542 pacientů, nás pře-
kvapil, jelikož autoři nenalezli rozdíl v prevalenci sítnicových 
okluzí mezi diabetickou a nediabetickou populací, což boří za-
žité představy o predispozici diabetiků k tomuto onemocnění. 
Jako velmi přínosný jsme též hodnotili poster Dr. Mulholland, 
která nás seznámila s problematikou progrese zrak ohrožující 
diabetické retinopatie u těhotných pacientek. Popsala skupinu 
pacientek, u nichž došlo k významnému snížení hodnot HbA1c 
v  prvním trimestru těhotenství a u kterých se vyvinula zrak 
ohrožující diabetická retinopatie ve smyslu makulární patolo-
gie, krvácení do sklivce nebo trakčního odchlípení sítnice. To 
souhlasí se známým syndromem časného normoglykemické-
ho zhoršení. Poster Dr. Witehouse a prof. Dodsona z Birming-

hamu se zabýval tématem cholesterolových embolů náhodně 
odhalených při screeningu diabetických pacientů. Autoři zjiš-
ťovali, zda mají pacienti, u nichž byl nalezen při screeningo-
vém vyšetření asymptomatický cholesterolový embolus, vyšší 
riziko kardiovaskulárních komplikací. U těchto pacientů pro-
kázali 12% mortalitu na kardiovaskulární chorobu v průběhu 
následujících tří let.

Dr. Alsbirk z  Norska, který se ve svém posteru zabýval 
otázkou zda polynenasycené mastné kyseliny s  dlouhým ře-
tězcem chrání před diabetickou retinopatií, došel k závěru, že 
standardní denní přísun těchto látek neovlivňuje diabetickou 
retinopatii, protektivní potenciál mají až dávky vyšší (500 mg 
omega-3 nenasycených mastných kyselin/den).

Další tři přijaté postery lze považovat za úlitbu polským 
organizátorům. Dr. Pieczynski demonstroval poster se stej-
ným tématem jako měla přednáška v sobotu dopoledne – tedy: 
Rizikové faktory očních komplikací diabetu v krátkodobé studii 
(1–10 let) u pacientů s DM 1. typu v Mazursku a Warmii. Ná-
sledující poster se zcela netýkal tématu kongresu a nesl název: 
Zadní vitrektomie na oční klinice Všeobecné okresní nemocnice 
v Olsztynu v Polsku. Autoři v ní představili pro ně novou me-
todu pars plana vitrektomie a zhodnotili výsledky a kompli-
kace tohoto postupu u 25 odoperovaných očí se závěrem, že  
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vitrektomie je komplikovaná a finančně nákladná procedura, 
která ale může v  závažných případech zrak zachránit a stojí 
tedy za to ji do léčebných modalit zahrnout. To, že v některých 
částech Polska se zavádí vitrektomie do praxe teprve až nyní, 
vyvolalo mezi ostatními účastníky nemalé překvapení. I sdě-
lení Dr. Gorczyce nespadalo přímo do tématu diabetické reti-
nopatie a pojednávalo o zhodnocení efektivity chirurgického 
řešení idiopatických makulárních děr pomocí OCT.

Dr. Sultan se spoluautory z USA představil poster: Preva-
lence a incidence diabetického makulárního edému v populaci 
pediatrických pacientů. Ve své studii zjistili, že incidence se liší 
v závislosti na geografické lokaci a etnickém původu pacientů. 
Incidence u dětských pacientů byla spočtena na 1 na 100 000 
za rok a zdá se tedy, že je diabetický makulární edém zatím vý-
lučně onemocněním dospělé populace a to přesto, že obzvláště 
v USA dětských diabetiků 2. typu přibývá. Dr. Wharton s ko-
legy z Birminghamu se ve svém posteru zabýval otázkou, jak 
přesné jsou markery diabetického makulárního edému jako 
jsou tvrdé exsudáty, hemoragie a mikroaneurysmata na kla-
sické 2D fotografii fundu. Autoři ve své studii zjistili, že tyto 
markery mají nízkou specificitu a nejsou vždy spojeny s pří-
tomností makulárního edému. Navrhují proto při screeningu 
diabetického makulárního edému využít kombinaci stereofo-
tografie a OCT vyšetření. Velmi zajímavý byl poster s názvem: 
Pre-eklampsie není prediktor progrese diabetické retinopatie 
dánských autorek Dr. Lind a prof. Sjølie. Autoři totiž proti oče-
kávání nenalezli žádnou souvislost mezi progresí DR a touto 
diagnózou u diabetických pacientek.

V sobotu pozdě odpoledne shrnula Dr. Deborah Broad-
bent do několika bodů, jak jsme na tom v Evropě v roce 2011 
se screeningem diabetické retinopatie a naznačila další cíle, 
kterých je potřeba ještě dosáhnout. Následovala přednáška 
Dr. Tilma z university v Århusu: Cardiovascular Disease and 
Mortality are Related to which Vision Threatening Compli-
cation That Develops in Type 2 Diabetic Patiens, ve které nás 
seznámil se dvěma ohrožujícími aspekty DR – diabetickým 
makulárním edémem (DME) a proliferativní diabetickou re-
tinopatií (PDR). Snažil se identifikovat klinické a epidemio-
logické parametry, které od sebe odlišují pacienty, u nichž 
se pravděpodobněji vyvine DME, od druhé skupiny, u nichž 
onemocnění skončí PDR. Zjistil, že u diabetiků 2. typu, kteří 
dospějí k DME, je vyšší mortalita na kardiovaskulární nemoci, 
než u těch, kteří mají PDR. Zajímavé je, že u diabetiků 1. typu 
žádnou takovouto souvislost nezpozoroval. Dr. Morphis ve své 
přednášce: Analýza přežití diabetiků po předešlé vitrektomii po-
suzoval průměrnou dobu přežití vitrektomovaných pacientů 
oproti nemocným bez vitrektomie. Došel k  závěru, že první 
skupina po operaci přežívá méně let než druhá, přičítá to ale 
skutečnosti, že nutnost vitrektomie je indikátorem pokročilé-
ho generalizovaného onemocnění, které bývá v těchto stadiích 
obvykle spojeno s dalšími kardiovaskulárními komplikacemi 
a zvyšuje tak mortalitu pacientů per se.

Letošní velmi prestižní Eva Kohner lecture přednesla Ire-
ne M. Stratton, (Senior Medical Statistician in the Diabetes 
Trials Unit at the Oxford Centre for Diabetes Endocrinology 
and Metabolism, Churchill Hospital). Název přednášky velmi 

dobře charakterizoval letošní společné téma diabetické reti-
nopatie a hypertenze: Does High Blood Pressure Matter in DR?  
A Review of Evidence Old and New. Ve svém jasně strukturova-
ném expozé shrnula výsledky anglické studie UKPDS a porov-
nala je s ostatními studiemi. Jednoznačně zde zazněla nutnost 
dobré kompenzace hypertenze, která je nesporným rizikovým 
faktorem progrese DR.

V  neděli 15. května vědecký program pokračoval tématy 
z patofyziologie DR. Vyžádaná přednáška Dr. Simó se týkala 
neurodegenerativních procesů jako časné známky DR. Kon-
statoval v  ní, že prvé funkční abnormality, které předcházejí 
vzniku diabetické retinopatie, je možné sledovat na defektní 
funkci amakrinních a bipolárních buněk fotoreceptorů. Násle-
dovalo sdělení Dr. Mideny: Aktivace retinálních gliálních buněk 
u diabetiků s a bez DR – in vivo studie, zde byl akcentován fakt, 
že zeslabení perimakulární krajiny, které je patrné na OCT, 
je způsobeno selektivní ztrátou buněk vnitřní ganglionární 
vrstvy sítnice. Toto zjištění podporuje teorii časného stadia 
diabetické retinopatie jako neurodegenerativního onemoc-
nění. Přednáška Dr. Vujosevice: Diabetická chorioidopatie –  
SD OCT studie, nás seznámila s  faktem, že chorioidopatie se 
nikdy nevyvíjí dříve než retinopatie. Tím se výrazně liší od žil-
ních okluzí, kdy chorioidopatie předchází uzávěru žíly. Prof. 
Harding přednesl pozoruhodné sdělení na téma: Prevalence 
DR a snížení zrakové ostrosti u pacientů sub-saharské Afriky. 
Zjistil, že u diabetiků 2. typu je prevalence DR 32,5 % a že je 
u nich výskyt zrak ohrožující retinopatie spojen s albuminurií, 
neuropatií a terapií inzulínem, ale ne s  nákazou virem HIV. 
U diabetiků 1. typu byla prevalence DR 28,1 %. Dr. Peto se 
zabývala ve své přednášce dopadem diabetu na charakter ma-
kulárních teleangiektazií 2. typu. Zjistila, že diabetes bude mít 
pravděpodobně vliv na progresi makulárních teleangiektazií, 
ale podotkla, že další výzkum v této oblasti bude nutný.

Poslední sekce letošního sjezdu se týkala prevence a scree-
ningu DR. Dr. Taton z  Varšavy hovořil o zásadách prevence 
a rehabilitace závažného zrakového postižení u diabetických 
pacientů. Dr. Tang v přednášce: Filtering Normal Diabetic Re-
tinopathy Images through Evolutionary Computation představil 
nový systém počítačového filtrování fotografií fundu, který 
zvládne odlišit normální nález od patologického nálezu s vy-
sokou senzitivitou až 95 % a specificitou 98 %. Autoři zjisti-
li, že ze všech fotografií fundu, které počítač vyhodnotil jako 
normální nález, toto odpovídalo skutečnosti v 99 %! Autoři si 
od systému slibují především výraznou úsporu času a zefektiv-
nění screeningových postupů. Sjezd byl zakončen přednáškou 
Dr. Geletewa z Oxfordu, která se zabývala přínosem britského 
digitálního screeningového programu a zjistila, že úspěšnost 
identifikace vysoce rizikových pacientů s retinopatií vyžadující 
laserové ošetření je dostatečně vysoká. Anglii lze jen závidět.

Všechna abstrakta přednášek lze nalézt v European Journal 
of Ophthalmology ročník 21, číslo 3; May-June 2011.

Kongres byl jistě pro většinu účastníků přínosem. Úro-
veň přednášek tohoto téměř rodinného kongresu byla až na 
již  zmíněné výjimky výborná. Jediným nedostatkem je stále 
se snižující počet diabetologů a endokrinologů, kteří by na 
kongresu měli participovat. To znovu platí i o účasti českých  
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diabetologů. Opět byli na sjezdu přítomni pouze čeští oftalmo-
logové a to je myslím škoda. Ujistili jsme se, že v péči o diabe-
tiky se držíme na úrovni vyspělých západoevropských zemí. 
Zjistili jsme, že ale i nadále přetrvávají rozdíly především mezi 
jednotlivými post komunistickými zeměmi, co se pokroků 
v  medicíně týče. Potěšili nás pochvaly zahraničních kolegů 
na náš systém screeningu DR prováděný v IKEM a těšíme se 
na další setkání příští rok v  irském Dublinu, kde jak doufá-
me, bude českých zástupců z řad diabetologů i očních lékařů 
o něco více.

Společenská stránka kongresu odpovídala zřejmě možnos-
tem polských kolegů. Opening ceremony se konala v budově 
zvané  Artus Court, kompletně zničené Rudou armádou ke 
konci války, v nyní překrásně zrekonstruovaném gotickém sále 
ze 16. století. Nejzajímavější je zde obraz Hanse Vredeman de 
Vries a Poslední soud Antona Millera. Večera se měl zúčastnit 
i Lech Wałęsa, který zůstává stálou ikonou Poláků, ale zůstalo 
jen u pozdravného dopisu. Gala večer se konal v prostorách 
Technické fakulty Gdanské univerzity. Celým večerem nás 

provázela hlučná živá hudba v podání polských interpretů, kte-
ří se nám snažili nabídnout celý repertoár skupiny ABBA, což 
byl poměrně vyčerpávající zážitek. Po stránce gastronomické 
nás polská kuchyně neurazila, ale rozhodně ani nenadchla. 
S vínem to bylo o něco horší. Dlužno však říci, že večer se i tak 
velmi vydařil díky vřelé konverzaci s ostatními evropskými ko-
legy.

Co nejsrdečněji Vás zveme na další již XXII. kongres 
EASDec v Dublinu, který se koná od 26. do 27. května 2012, 
informace najdete záhy na webových stránkách www.easdec.
org a www.eyedoctors.ie

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

e-mail: tomas.sosna@ftn.cz
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Léčba diabetu inzulinovou pumpou u dětí krok za krokem
David Neumann

Nabídku informačních a edukačních zdrojů pro diabetické pacienty letos 
rozšířila kniha Davida Neumanna, která se věnuje tématu léčby inzulinovou 
pumpou u dětí.

Kniha je logicky uspořádána do kapitol od obecných informací o dětské 
cukrovce, přes základní fakta o inzulinových pumpách po zcela konkrétní 
situace, do kterých se mohou diabetici využívající inzulinovou pumpu 
dostat, a jejich řešení.

Publikace přináší i zkušenosti a názory dětí a jejich rodičů spojené s po-
užíváním „pumpiček“. Obsahuje přehledné tabulky a grafy. Přínosem pro 
rodiče jsou jistě i barevné obrázky, které mohou být využity pro názornější 
a atraktivnější edukaci malých pacientů.

Edukační publikace je určena především rodičům diabetických dětí, které 
jsou začínajícími uživateli inzulinových pump a edukačním sestřičkám. 
Bude ale jistě i vítaným pomocníkem pro lékaře, kteří se na ni mohou v rámci 
„zaučování“ malých diabetiků a jejich rodin odkázat, jako na užitečného 
rádce, který obsahuje odpovědi na nejčastěji opakující se otázky nováčků.

(kla)

Mladá fronta
edice Lékař a pacient, Praha, 2011
ISBN 978-80-204-2480-8.

1. vydání, 140x200 mm, 140 stran
brožovaná, barevně.

Doporučená cena 250 Kč.

Publikaci je možné objednat na webové adrese www.kniha.cz  
s 15% slevou (212 Kč).

Recenze

... vstupte
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Medailon

Cesta kolem lidského zdraví za 80 let
prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.
(*21. 11. 1931)

Dovolil jsem si v titulku parafrázovat název románu „Cesta 
kolem světa za 80 dní“, který napsal před téměř 140 lety (přes-
ně v roce 1873) slavný francouzský spisovatel a zakladatel vě-
deckofantastické literatury Jules Verne (1828–1905). Mnohé 
jím v 19. století předpověděné vynálezy se ve 20. století splnily. 
Profesoru Jaroslavu Rybkovi jeho cesta trvala přece jen o něco 
déle. I když, jak jej známe, určitě by tvrdil, že každý z  těch 
80 roků utekl tak rychle, jako jeden den v oné slavné „verneov-
ce“. A také on může tvrdit, že i většina jeho snů došla naplnění.

Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc. patří mezi největší osob-
nosti současné české diabetologie a interní medicíny vůbec. 
Narodil se v Bojnici na Slovensku, kde prožil část svého šťastné-
ho dětství. Po odchodu ze Slovenska se rodina Rybků usadila ve 
Zlíně, kde Jaroslav získal své středoškolské vzdělání, zakonče-
né úspěšnou maturitou na zdejším gymnáziu. K zajímavostem 
jistě patří, že příbuzenským vztahem byla jejich rodina spoje-
na s jedním z historicky nejúspěšnějších českých podnikatelů, 
„obuvnickým králem“ Tomášem Baťou (1876–1932).

Po maturitě následovalo studium medicíny na Lékařské fa-
kultě Palackého univerzity v Olomouci, kde promoval v roce 
1957. Ve svém rozhovoru v knize „Křeslo pro Fausta“ vzpomí-
ná, že ke svému lékařskému zaměření dospěl vlastně vylučova-
cí metodou. Nejprve jej lákala farmakologie, ale tu musel opus-
tit, neboť jako milovník zvířat nebyl schopen na nich provádět 
pokusy. Poté se začal zabývat neurologií, ale na té mu vadilo, že 
sice bylo možné mnoho věcí diagnostikovat, ale téměř nic léčit 
(seznámil se tam však se svou budoucí ženou). A tak se jeho 
konečnou stanicí v medicíně stala interna – nejprve hematolo-
gie a poté endokrinologie.

Na doporučení profesora a pozdějšího akademika Josefa 
Charváta (1897–1984), přednosty III. interní kliniky Lékařské 
fakulty Univerzity Karlovy v Praze – navzdory tomu, že jej při 
prvním setkání pětkrát porazil v šachové partii – se úspěšně 
ucházel o místo aspiranta u jiného velikána české interní me-
dicíny a diabetologie – profesora Jiřího Syllaby (1902–1997), 
primáře II. interní kliniky Lékařské fakulty hygienické UK 
v Praze. Díky tomu se diabetologii věnuje již od roku1960.

První a druhou atestaci z  vnitřního lékařství absolvoval 
v letech 1961 a 1966, o rok později pak dokončil externí aspi-
ranturu obhajobou kandidátské práce na Lékařské fakultě UK 
v Praze. Od roku 1970 byl přednostou interního oddělení ne-
mocnice ve Zlíně (tehdejším Gottwaldově), které bylo v roce 
1983 ustaveno školícím pracovištěm Interní kliniky Institutu 
lékařů a farmaceutů (ILF), pozdějšího Institutu pro další vzdě-
lávání pracovníků ve zdravotnictví (IPVZ). 

V roce 1979 je doktor Rybka habilitován na docenta vnitř-
ního lékařství po úspěšné obhajobě své práce ve vědecké radě 
Masarykovy univerzity v  Brně. Titul doktora lékařských věd 
získává v roce 1986 na Karlově univerzitě v Praze. Profesorem 
pro obor vnitřního lékařství jej prezident republiky Václav Ha-
vel (nar. 1936) jmenuje v roce 1992.

Profesor Jaroslav Rybka byl v 80. letech 20. století autorem 
československého Diabetologického programu, který zname-
nal obrovský posun v organizaci péče o diabetiky a byl vyso-
ce oceňován i ve světě. Jistě i proto byla jeho interní klinika 
v dnešní Baťově nemocnici ve Zlíně v roce 1988 určena spolu-
pracujícím centrem Světové zdravotnické organizace (WHO) 
pro studium diabetu a on byl jmenován jeho ředitelem. Zlínská 
interní klinika se pak stala v roce 1993 také výukovým praco-
vištěm Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a také 
základnou Diabetologického centra Baťovy (dnes krajské) ne-
mocnice ve Zlíně. Profesor Jaroslav Rybka v něm od roku 2002 
dodnes působí jako jeho vedoucí lékař.

Vždy byl velkým propagátorem spolupráce lékařů s paci-
enty a jejich organizacemi a proto se nemohl nikdo jiný než 
on stát předsedou Koordinačního centra pro realizaci Saint-
vincentské deklarace v ČR se sídlem ve Zlíně při jeho založení 
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v prosinci 1995. To se později – v roce 2006 – změnilo na Dia-
betickou asociaci ČR, v jejímž čele stanul profesor Rybka jako 
její prezident (od roku 2008 pak jako její čestný prezident). Na 
vysvětlenou uveďme, že Saintvincentská deklarace, představu-
jící mezinárodní program péče o diabetiky, byla přijata v ital-
ském městě Saint Vincent v říjnu 1995 na společné konferen-
ci diabetologů, představitelů organizací diabetiků a ministrů 
zdravotnictví z celé Evropy.

Dovolte mi v  této souvislosti ocitovat slova dalšího vý-
znamného českého diabetologa, prof. MUDr. Jana Škrhy, 
DrSc. (nar. 1954), z  jeho článku „Profesor Jaroslav Rybka ju-
bilující...“, otištěném v  časopise Interní medicína pro praxi 
v roce 2002: „A to je krédo našeho jubilanta – pomoci druhému 
člověku, který potřebuje podat ruku i ve chvílích, kdy je zastižen 
chronickou nemocí. Neboť lékař a pacient mají vytvářet jeden ce-
lek, jednu rodinu a jejich vzájemná harmonie je tím, co naplňuje 
altruistické poslání lékařského povolání. Profesor Rybka je toho 
vzácným příkladem“.

Profesor Jaroslav Rybka je velmi činorodý člověk. Byl čle-
nem výboru České internistické společnosti, místopředsedou 
České diabetologické společnosti (dnes je zde předsedou její 
Revizní komise), byl členem předsednictva České lékařské 
společnosti Jana Evangelisty Purkyně a také předsedou Spolku 
lékařů regionu Zlín – Kroměříž – Uherské Hradiště. Význam-
ná byla také jeho aktivita v redakčních radách řady časopisů 
– dlouhá léta byl předsedou redakční rady časopisu „Diaživot“ 
a členem redakčních rad časopisů „Vnitřní lékařství“, „Interní 
medicína pro praxi“, „Kardiologická revue“, aj.

Je také oblíbeným pedagogem a autorem mnoha set odbor-
ných přednášek a statí v našich i zahraničních časopisech a řady 

monografií. Pominout nelze ani skutečnost, že byl neúnavným 
organizátorem celé řady lékařských kongresů a sympozií.

Tato jeho aktivní činnost byla mnohokrát oceněna uděle-
ním řady medailí a čestných členství. Připomeňme, že je dr-
žitelem Medaile Jana Evangelisty Purkyně, Medaile Karlovy 
univerzity, Ceny města Zlína, aj. Čestné členství mu udělily 
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Česká in-
ternistická společnost, Česká diabetologická společnost, Česká 
kardiologická společnost, ale také Newyorská akademie věd, 
Slovenská internistická společnost, aj.

Jeho vědecká práce je vysoce uznávána i v  zahraničí. Je 
členem Mezinárodní diabetologické federace (IDF), Evropské 
asociace pro studium diabetu (EASD) i Americké diabetologic-
ké asociace (ADA). Právě s činností posledně jmenované orga-
nizace se blíže seznámil v 80. letech minulého století při své 
studijní cestě na stipendium Světové zdravotnické organizace 
do USA, kde navštívil mj. i proslulé Joslinovo diabetologické 
centrum v Bostonu. Připomeňme, že toto centrum je pojme-
nované podle „otce zakladatele moderní světové diabetologie“, 
amerického profesora Eliota Proctora Joslina (1869–1962). 

Navázal zde hluboké přátelství s ředitelem tohoto pracovi-
ště a od roku 1985 prezidentem Světové diabetologické federa-
ce Leo P. Krallem (1915–2002), jenž má mimochodem české 
předky a také Československo navštívil. O několik let později 
se profesor Rybka stal absolventem Fulbrightovy nadace. Své 
zážitky a dojmy z USA zpracoval v knize „Americká zastavení“, 
jež vzbudila zaslouženou pozornost.

Nežije však jenom medicínou, ale jeho zájmy jsou mnohem 
širší. V mládí hrál závodně šachy, jeho velkou celoživotní lás-
kou jsou psi a mnoho svého volného času věnuje kromě rodiny 
také kultuře a umění.

Dovolte mi na závěr malou osobní vzpomínku. Měl jsem 
po dobu více než osmi let ve funkci tajemníka Svazu diabeti-
ků ČR příležitost mnohokrát s profesorem Jaroslavem Rybkou 
jednat. Na půdě výboru Saintvincentské deklarace, v redakční 
radě časopisu „Diaživot“, na Diabetologických dnech v Luha-
čovicích a Trenčíně, ale i na naprosto neformálních sezeních 
v pražské kavárně Slavia či Klubu novinářů. Vždy to byla velmi 
milá a příjemná setkání s nesmírně moudrým a inteligentním 
člověkem. Byla to pro mě doslova škola života.

A proto snad mohu profesorovi Jaroslavu Rybkovi u příle-
žitosti jeho 80. narozenin, jichž se dožívá v plné duševní i tě-
lesné svěžesti, popřát mnoho nových nápadů a životní pohody 
do dalších let nejen jménem svým, ale i jménem všech českých 
diabetiků, jejichž zdraví tak úspěšně pomáhá zachraňovat.

Mgr. Josef Švejnoha

MEDIALON – PROF. MUDR. JAROSLAV RYBKA, DRSC.

Fo
to

: A
rc

hi
v 

re
da

kc
e

55KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 4/2011



Rozhovor

Fo
to

: A
rc

hi
v 

re
da

kc
e

24.–25. listopadu 2011 se ve Zlíně uskuteční Celostátní kongres lékařů. Při této příležitosti 
jsme položili pár otázek prezidentovi kongresu, vedoucímu lékaři Diabetologického centra IKI 
IPVZ Baťovy krajské nemocnice ve Zlíně a našemu přednímu diabetologovi 

prof. MUDr. Jaroslavu Rybkovi, DrSc.

Pane profesore, jaký je Váš vztah k Baťově nemocnici, ve které 
pracujete takřka celý svůj život?

Vaši otázku je třeba vnímat v  historických souvislostech. 
80 let života je jistě dlouhá etapa, stojí za ohlédnutí zpět a dává 
mi stále ještě určité impulzy snad i do budoucnosti. Stěžejním 
rokem pro BN byl rok 1927, kdy z rozhodnutí Tomáše Bati byla 
nemocnice založena – začátkem roku došlo k její výstavbě a 
koncem roku byl do nemocnice přijat její první pacient. Bylo 
to 21. listopadu, stejného dne jsem se 4 roky nato narodil. Je 
to příklad dynamiky rozvoje Zlína a já se pyšním tím, že moje 
maminka pocházela ze starozlínské rodiny a že jsme byli celá 
rodina ovlivněni baťovským fluidem. V  roce 1931 (shodou 
náhod rok mého narození) do Baťovy nemocnice přišel doc. 
Vojtěch Tolar, který založil interní oddělení Baťovy nemocni-
ce. V Baťově nemocnici působila v průběhu let řada pozdějších 
univerzitních profesorů. Tomáš Baťa dbal na vysokou odbor-
nou úroveň nemocnice. Baťova nemocnice byla příkladem 
toho, že soukromé podnikání a snaha o ekonomickou sobě-
stačnost nemusí být v rozporu se sociálními cíli. Je důkazem 
humanismu Tomáše Bati a i v tomto by nám mohl být zaklada-
tel Baťovy nemocnice vzorem. Další rozvoj Baťovy nemocnice 
narušila 2. světová válka, která zvláště ovlivnila osud naší ge-
nerace. K dalšímu odklonu od humanistických cílů zakladatele 
T. Bati došlo po roce 1948.

Ač se musím přiznat, že jsem v oktávě ještě šilhal po stu-
diu atomové fyziky, po maturitě jsem se definitivně rozhodl 
pro medicínu. Pro internu mě získal pan profesor Pavel Lukl – 
předseda Evropské kardiologické společnosti a později signa-
tář 2 000 slov. Ve Zlíně jsem nastoupil k primáři Otto Soykovi, 
který se zabýval především hematologií a endokrinologií a kte-
rý mě také seznámil s velikánem české medicíny profesorem 
Josefem Charvátem. A protože profesor Charvát byl opravdu 
velká osobnost, mimo jiné výborný šachista, tak si mě oblíbil 
přesto, že jsem ho v šachu několikrát porazil. Navíc velmi pří-
znivě ovlivnil moji medicínskou kariéru. Navrhl mi, abych se 
přihlásil k aspirantuře u slavného profesora Jiřího Syllaby. Pan 
profesor Jiří Syllaba pak ovlivnil celou moji medicínskou kari-
éru. Nelze vyjmenovat všechny jeho nádherné vlastnosti. Lidé 
všestranně vzdělaní jsou vždy ozdobou společnosti a profesor 
Jiří Syllaba patřil vskutku k věhlasným učitelům. Důraz, který 
kladl na všestranné vzdělání, byl jeho spolupracovníkům dob-
ře znám. Pro mě byl pan profesor Syllaba příkladem harmo-
nického života naplněného nejen medicínou, ale i konkretizací 
duševna – filozofií a uměním. Celý svůj život mně udílel rady, 
a to až do svých 95 let. Velmi jsem si vážil jeho náklonnosti ke 
mně a bylo mi velkou ctí, když mě v roce 1986 požádal, abych 
promluvil při otevření jeho výstavy akvarelů na Andělském 

hradě v římě (kresba pana profesora byla uvedena na titulní 
stránce EASD kongresu). Pan profesor Jiří Syllaba zasvětil celý 
svůj život diabetologii, bohužel narážel na nepochopení a ne-
přízeň představitelů minulého režimu. Měl však vždy dostatek 
víry v budoucnost československé diabetologie a medicíny. Byl 
to pan profesor Jiří Syllaba, který mě nasměroval na proble-
matiku chronických onemocnění, a díky jemu se také pro mě 
diabetologie stala životním osudem. Při tvorbě Českého diabe-
tologického programu 80. let, prvního evropského programu, 
našel pro mě nejen povzbudivá slova, ale v  mnoha směrech 
program i inspiroval. Měl přátele mezi světově proslulými lé-
kaři, světovými diabetology, mezi které mě uváděl a umožnil 
mně na jejich pozvání navštívit nejlepší diabetologická vě-
decká pracoviště propojená s klinickou praxí na celém světě. 
V době, kdy jsem měl již možnost spolupracovat se Světovou 
zdravotnickou organizací, mně umožnil společně se svými 
americkými přáteli (Leo P. Krallem, Rachmielem Levinem, Pe-
terem Forshamem a dalšími) připravit moji studijní cestu do 
USA. Měl jsem možnost pak jako hostující profesor působit na 
Joslinově klinice, navázat velmi úzký přátelský vztah s tehdej-
ším prezidentem International Diabetes Federation (IDF) L. 
P. Krallem, se kterým jsem byl v úzkém propojení až do jeho 
úmrtí v 93 letech (jeho dopisy si pečlivě uchovávám, protože 
jeho pohled na problematiku diabetu byl opravdu globální). 
Měl jsem však možnost navštívit mnohá vynikající pracoviště 
a kliniky v USA, své zážitky a nové poznatky jsem zveřejňo-
val ve Vnitřním lékařství i v jiných časopisech a nakonec jsem 
je vydal knižně (Americká zastavení). Psát o Americe bylo a 
je obtížné. Americká medicína patří k  nejvyspělejším obo-
rům lidského konání nejenom v Americe, ale i na celém světě. 
V Americe tehdy i dnes se setkáváme s nejmodernějšími lékař-
skými zařízeními a s neobyčejně těsným propojením lékařské 
vědy s klinickou praxí. Pro americkou medicínu neplatí, jak si 
mnozí myslí, že jde především o vydělávání peněz, ale „stri-
ving for excelency“ – úsilí o dokonalost a perfektnost v práci, je 
stále ještě pro americké lékaře prvořadým motivem.

Již zakladatel Baťovy nemocnice dr. B. Albert razil zásadu, 
že pacient má být středobodem našeho zájmu. A pan profesor 
Syllaba napsal ve svých pamětech, že lékař musí mít dostatek 
inteligence, citu, morálky a času, aby mohl učinit ze svého pa-
cienta partnera. Já sám jsem se nesetkal ve své kariéře s nikým, 
kdo by se laskavěji dovedl dotýkat těla i duše pacienta, jako 
nestor české a slovenské diabetologie pan profesor Jiří Syllaba. 
Z  jeho popudu jsem byl v 80. letech minulého století iniciá-
torem Národního diabetologického programu, pro který jsem 
díky svým přátelům, diabetologům prof. Pávovi, Svobodovi, B. 
Podroužkové a dalších dnes významných českých diabetologů, 
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kteří myšlenku diabetologického programu na zlínských setká-
ních tvořili, podporovali, prosazovali a nakonec i zrealizovali. 
Naše přátelství je dodnes projevem sympatií a projevem příbu-
zenství v srdcích i myslích. Tenkrát byli dnešní čeští a slovenští 
diabetologové mladí nebo jistě o něco mladší. Naší odměnou 
bylo, že jsme se mohli zúčastnit tvořivého procesu a že se český 
program stal prvním uceleným programem péče o diabetiky 
v Evropě. Stal se pro nás všechny odrazovým můstkem a nako-
nec i na náš program navázala v roce 1989 tzv. Saintvincentská 
deklarace (SVD) – nosný program péče o diabetiky v zemích 
Evropy. V roce 1976 jsem se svými spolupracovníky začal bu-
dovat nové klinické pracoviště (bez materiálních předpokladů 
nelze dosáhnout v  medicíně plného úspěchu). Nové interní 
oddělení bylo otevřeno 9. května 1980, v roce 1982 bylo jme-
nováno školícím pracovištěm Institutu pro další vzdělávání 
lékařů a farmaceutů a od 1. ledna 1983 mělo pracoviště opráv-
nění k názvu Interní kliniky. Od r. 1988 byla Světovou zdra-
votnickou organizací klinika jmenována Centrem SZO pro 
studium diabetu. Od r. 1989 byla také Koordinačním centrem 
pro realizaci SVD v ČR a posléze byla jmenována Národním 
diabetologickým centrem. Můj příběh není výjimečně dlouhý, 
ale pokud se týká profesní kariéry, téměř celoživotní. Neměl 
jsem jen štěstí na své učitele, ale měl jsem výjimečné štěstí 
i na dobré spolupracovníky. Není pak těžké stmelovat kolek-
tiv, když každý ze spolupracovníků je vyhraněným jedincem 
schopným vlastních úsudků, původních myšlenek a koncepcí, 
stojící nejen na výši odborné, ale i kulturní a charakterové. Ka-
ždý z nich pracoval na odstranění svých nedostatků. A velmi 
poctivě. Je známo, že Češi mají rádi velmi dobrou organizaci, 
ale už mnohem méně raději mají disciplínu. Předností mla-
dých lékařů není jen nadání, píle a hezké chování k pacientovi, 
ale je také nutná přesnost, důslednost a vytrvalost. Zdají se to 
být maličkosti, ale dokonalost není maličkost.

Lékař někdy získává v určitých chvílích života i uznání. Je 
úspěšný, ale někde za hranicemi těchto úspěchů je to, co neu-
dělal, co nenapsal, rizika, kterým se vyhnul a chyby a omyly, 
kdy se nechal uchvátit svými ambicemi. V  příběhu, který se 
týkal především mého povolání – medicíny, nebylo nikomu 
z nás dopřáno všeho, ale prožili jsme přece jen mnoho radost-
ného, i šťastné okamžiky.

Co byste nám řekl o Celostátním kongresu, který se pořádá 
v listopadu ve Zlíně?

Náš kongres pořádaný ve Zlíně je jakousi reminiscencí 
předchozích desítek kongresů, které se ve Zlíně konaly. Tak 
jako dřívější kongresy, tak i tento je zaměřen na lékaře v praxi, 
tzn. jak na praktické, tak na odborné lékaře, zvláště pak dia-
betology. Má za cíl v tomto přelomovém období poukázat na 
ty patofyziologické souvislosti, které jsou podkladem nových 
farmakoterapeutických postupů, jež vycházejí z  těchto pato-
fyziologických poznatků. Medicína ve všech směrech prodě-
lává přelomové období, kdy jsme svědky převratných změn 
jak pokud se týká moderní technologie, tak farmakoterapie. 
Někdy to překonává i moji jinak bujnou fantazii. Já už někdy 
v přehnaném optimismu (i po vlastních zkušenostech) říkám, 
že pokroky medicíny pokračují rychleji, než chátrají naše těla. 

Ovšemže to není pravda. Pravdě se blíží spíše názor Jeana Sta-
robinskeho, který napsal, že pokrok medicíny umožnil pouze 
nikdy nekončící boj proti zakořeněným omylům a neúnavné 
odkrývání skutečnosti, že nelze nikdy ustat v kritickém hod-
nocení převládajících metod a principů. 

Standardy péče v  současnosti akceptují zásady lékařské 
praxe v  ČR a zahrnují dostupné kritické informace. Naším 
záměrem je sblížení požadavků praktické medicíny s  ekono-
mickými možnostmi zdravotnictví v ČR. Na kongresu na-
bízíme přednášky z  široké palety lékařských oborů – interní 
medicíny, diabetologie, geriatrie a gerontologie, kardiologie, 
onkologie. Tak například v diabetologii je první blok „Upda-
te pro praxi“ věnován novým patofyziologickým poznatkům 
– z  historického hlediska prof. J. Perušičová, nové poznatky 
v etiopatogeneze diabetu – prof. J. Škrha, patofyziologie dia-
betické mikropangiopatie – prof. T. Pelikánová, ateroskleróza 
a diabetes v souvislostech – prof. M. Anděl. V dalším bloku se 
prof. I. Klimeš bude věnovat MODY diabetu, prof. M. Kvapil 
změnám ve strategii léčby diabetu na základě nových patofyzi-
ologických poznatků, prof. Š. Svačina otázkám terapie obezity, 
prof. J. Perušičová inzulínovým analogům a doc. A. Šmahelová 
budoucnosti farmakoterapie. Genetice diabetu bude věnován 
celý blok (prof. J. Vavřinec, doc. E. Martinka, prof. I. Tkáč), 
paní prof. A. Jirkovská bude tradičně hovořit o možnostech pl-
nění evropských doporučení v terapii diabetické nohy a prim. 
J. Olšovký o moderních technologiích. To je jen první den.

Ale i druhý den bude zajímavý, protože budou předneseny 
přednášky, které budou zajímat jistě i diabetology – prof. R. 
Češka o novinkách v léčbě dyslipidemií, prof. J. Blahoš o tera-
pii osteoporózy, prof. M. Kolář o antibiotické léčbě akutních 
bakteriálních onemocnění. Neméně bude zajímavý i blok kar-
diologie a gerontologie. Takže snad na našem kongresu při-
spějeme ke sblížení požadavků praktické medicíny s  ekono-
mickými možnostmi zdravotního systému v  ČR, k  dosažení 
konsensu a svým způsobem k zefektivnění zdravotního systé-
mu. Diskuse jistě vyzní k podpoře nového akčního diabetolo-
gického programu.

To je jen nástin programu zlínského kongresu, pokud se 
týká diabetologie, ale jistě bude také příležitostí k přátelským 
setkáním, na které budeme rádi vzpomínat. Krásným kultur-
ním zážitkem může být i koncert Moravské filharmonie se 
sólisty Václavem Hudečkem, Alžbětou Vlčkovou a Jiřím Stiví-
nem. A budu rád, když přijmete naše pozvání.

A co budoucnost, pane profesore?
Zde bych opět vzpomněl jednoho ze svých učitelů – vý-

znamného světového diabetologa, předsedu Americké dia-
betické asociace, který říkával, že k budoucnosti je nutno 
přistupovat s  jistou dávkou kritičnosti, představivosti i určité 
fantazie a špetkou zbožných přání. A když jsem se zamyslel, 
tak právě zpíval Václav Neckář: „Koukej, jak ten čas letí, kaž-
dému letí, tak co bych se bál, koukej, jak ten čas letí, nechám 
ho letět a zpívám si dál!“

Za rozhovor poděkovali
Karel Vízner a Klára Krupičková

ROZHOVOR – PROF. MUDR. JAROSLAV RYBKA, DRSC.

57KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 4/2011



Pane profesore, můžete shrnout, jaké jsou z Vašeho po-
hledu, hlavní odborné přínosy této konference? Mohl byste 
vyzdvihnout některé zajímavé novinky v nefrologii, které 
byly prezentovány? A co zaujalo nejvíce Vás osobně?

Je velmi obtížné monitorovat tak obrovskou konferenci 
probíhající paralelně v 7 sekcích s prezentací stovek přehled-
ných přednášek v desítkách sympozií, stovek originálních sdě-
lení a více než tisíce posterů. Zlatým hřebem programu jsou 
vždy plenární přednášky a výsledky právě ukončených klinic-
kých studií (late breaking trials). 

Já bych zdůraznil dva pro mě osobně důležité body. Jednu 
ze tří hlavních prestižních plenárních přednášek měl ing. Sta-
nislav Kmoch z Ústavu dědičných metabolických chorob 1. lé-
kařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Jeho 
skupina se již dlouho zabývá dědičnými nemocemi ledvin 
souvisejícími se změnou metabolismu močové bílkoviny uro-
modulinu. Jejich prioritní popis mutace genu pro renin jako 
jedné z možných příčin pomalu se rozvíjejícího selhání ledvin 
spojeného s poruchou vylučování uromodulinu  může přispět 
k lepšímu pochopení běžně se vyskytujících chronických one-
mocnění ledvin. Nedávno bylo totiž ukázáno, že polymorfis-
mus genu pro uromodulin může být jedním z genetických rizi-
kových faktorů vývoje chronického onemocnění ledvin. 

V  sekci „late breaking trials“ byly prezentovány výsledky 
studie BEAM. Bardoxolon, látka s  antioxidačními a protizá-
nětlivými účinky, dokázala dlouhodobě (po dobu jednoho 
roku) zvýšit u diabetiků 2. typu s pokročilou renální insufici-
encí glomerulární filtraci cca o 50 %. Pokud další (ještě dlou-
hodobější) studie potvrdí příznivý vliv zvýšení glomerulární 
filtrace na renální a kardiovaskulární prognóza diabetiků (i ne-
diabetiků) s  chronickým onemocněním ledvin, půjde o sku-
tečně zcela nový přístup k léčbě tohoto onemocnění. Význam 
této studie lze nejlépe doložit tím, že v den pražské prezentace 
byly její výsledky publikovány v časopise New England Journal 
of Medicine.     

O mezinárodním významu této akce není jistě pochyb. 
Možnost pořádat výroční kongres ERA-EDTA právě v Praze 
je beze sporu i oceněním české nefrologie, České nefrologic-
ké společnosti i Vás osobně. Jak ale využili možnosti zúčast-
nit se tak významné akce čeští nefrologové? Bude mít tato 
konference význam zpětně i pro českou nefrologii?

Kongres Evropské renální asociace – Evropské dialyzační 
a transplantační společnosti (ERA-EDTA) se konal v Praze po-
druhé, naposledy ale v roce 1980, od té doby počet účastníků 

vzrostl čtyřikrát.  Od roku 1990 se tento kongres konal poprvé 
v  zemi bývalého sovětského bloku. O získání kongresu jsme 
usilovali od roku 2001 s  tím, že jsme měli několik předcho-
zích zkušeností s organizací menších specializovaných mítin-
ků pro stovky až téměř 2 000 účastníků. Hlavním problémem 
pro získání mítinku pro Prahu byl nedostatek výstavních ploch 
v Kongresovém centru, po získání podpory výboru ERA-ED-
TA nakonec i vystavovatelé souhlasili s tím, že se v Praze spo-
kojí s  menšími výstavními plochami, než je na kongresech 
ERA-EDTA obvyklé. Na kongresu nakonec bylo více než 8 000 
registrovaných účastníků, i s vystavovateli přesáhl počet účast-
níků 10  500 a byl to tedy pravděpodobně největší lékařský 
kongres, který se v ČR dosud konal a také největší samostatný 
kongres ERA-EDTA, poslední samostatný kongres ERA-ED-
TA ve Stockholmu v roce 2008 měl o 1 000 účastníků méně. 
Díky velmi dobré přípravě ze strany ERA-EDTA i lokálního 
PCO (Czech-In) se podařilo velmi dobře vyřešit logistiku akce 
a mítink proběhl v poměrně malém kongresovém centru bez 
závažnějších problémů a byl většinou účastníků hodnocen ne-
jen odborně, ale i organizačně jako velmi úspěšný. 

Účast českých nefrologů byla poněkud menší než jsme 
očekávali, pravděpodobně v  důsledku i na pražský kongres 
poněkud iracionálně aplikovaného zpřísnění možnosti účasti 
lékařů na lékařských kongresech. Česká nefrologická společ-
nost mohla pomocí omezeného množství na poslední chvíli 
přidělených cestovních grantů tuto situaci jen mírně zlepšit. 

Organizace evropského kongresu v Praze by nebyla mož-
ná bez dlouhodobého úsilí řady členů výboru České nefro-
logické společnosti a participace českých nefrologů na řadě 
evropských projektů. Úspěch pražského kongresu by měl po-
zici české nefrologie dále zlepšit, první vlaštovkou je zájem 
o organizaci dvou postgraduálních kurzů podporovaných  
ERA-EDTA v Praze v roce 2012. 

za rozhovor poděkoval
Karel Vízner

Rozhovor
Praha hostila setkání evropských nefrologů. Prezidentem skvěle připraveného kongresu, na 

který se sjelo na více než 8 000 odborníků z celého světa, byl přední český nefrolog a předseda 
České nefrologické společnosti,

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN.  

Využili jsme příležitosti a požádali jej o krátké ohlednutí za touto akcí.
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Cílem ERA-EDTA (Evropská renální asociace – Evropská 
dialyzační a transplantační asociace) je podporovat a informo-
vat o pokrocích dosažených na poli klinické nefrologie, dialý-
zy, transplantací ledvin a v souvisejících oborech. Počet jejích 
řádných a přidružených členů přesáhl 8 000, z České republiky 
jde o téměř 200 lékařů. Mezi aktivity společnosti patří pořádá-
ní odborných konferencí, edukačních kurzů pro lékaře, posky-
tování odborných grantů i podpora výzkumu v tomto oboru.

Prof. Gerald London, prezident ERA-EDTA pokládá nefro-
logii zatím za dosud ne zcela doceněný obor – především ve 
stínu narůstající incidence a prevalence chronického onemoc-
nění ledvin. Zvyšující se incidence a prevalence představují pro 
evropské země velký problém mj. ze zdravotně ekonomického 
hlediska. O jak výrazný nárůst počtu pacientů s onemocně-
ním ledvin, kteří potřebují terapii spojenou s náhradou funk-
ce ledvin, se jedná, ukazuje registr ERA-EDTA. Tento regis-
tr zahrnuje národní registry, podává ucelený obraz o terapii 
spojené s náhradou funkcí ledvin v Evropě a umožňuje rov-
něž porovnat jednotlivé země z hlediska incidence, prevalence 
a používání různých dialyzačních postupů, příp. transplantací. 
Incidence se ve většině evropských zemí i v letech 2007 až 2008 
znovu zvýšila (blíže viz rámeček a www.era-edta-reg.org An-
nual Report), prevalence se zvyšuje i v zemích, kde incidence 
dočasně stagnuje (Dánsko, Švédsko). Na vině je především cel-
kové stárnutí populace v  Evropě i nárůst prevalence chorob, 
jako je diabetes mellitus, hypertenze a ateroskleróza.

V České republice v současnosti podstupuje léčbu náhra-
dou funkce ledvin 959 pacientů na 1 milion (pmp) populace, 
582 pmp je léčeno pravidelnou dialýzou (8 % z nich peritone-
ální dialýzou) a 377 pmp žije s transplantovanými ledvinami.

V  globální rovině navrhuje prof. London především roz-
voj preventivních programů, zvýšení vlivu nefrologie jako 
oboru a nefrologů na politické a zdravotní systémy (budová-
ní odborných programů, zvýšení počtu nefrologů), propagace  

Incidence chronického onemocnění ledvin 
ve vybraných státech Evropy

(údaje v počtu osob na milion obyvatel)

stát 2002 2007 2008
Rakousko 131,2 145,8 148,7

řecko 152,6 163,5 180,1

Velká Británie 96,7 108,1 109,2

Nizozemí 107,7 117,0 125,0

Na 8 000 nefrologů z celého světa se sjelo do Prahy na výroční 
konferenci ERA-EDTA. Pestrá společnost odborníků nejen z Ev-
ropy, ale z celého světa, dokázala, že odborný program sestavený 
výborem kongresu byl dostatečně atraktivní. Praha ukázala (alespoň 
zpočátku kongresu) svou vlídnou, časně letní tvář a umožnila tak 
účastníkům vychutnat si i společenský program.

Foyer a chodby všech pater Kongresového paláce zaplnilo na 
90 vystavovatelů. Své produkty prezentovaly významné mezinárod-
ní společnosti (Amgen, Shire, Genzyme), ale třeba také i odborná 
nakladatelství jako Oxford University Press či Karger. Mezi vy-
stavovateli nechyběly ani ryze domácí společnosti, např. Medites  
Pharma – výrobce hemodialyzačních koncentrátů.

Zpráva z kongresu

Výroční kongres Evropské renální 
asociace v Praze
Karel Vízner
Nakladatelství GEUM, s.r.o.
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a  zpřístupnění transplantace ledvin a pochopitelně i včasná 
diagnostika chronických onemocnění ledvin.

Česká nefrologická společnost je nástupkyní již neexistující 
Československé nefrologické společnosti založené v roce 1958. 

Mezi cíle ČNS patří podpora výzkumu a vzdělávání v  renální 
zdravotní péči. Pravidelně poskytuje výzkumné granty, spolu-
organizuje postgraduální výukové kurzy ERA-EDTA (od roku 
1998), národní kongresy (poslední XXXV. kongres v roce 2010), 
vzdělávací sympozia a vědecká setkání. Účastní se také pravidel-
ného trilaterálního česko-německo-polského sympozia (s fórem 
mladých badatelů Young Investigator Forum). ČNS zodpovídá 
za několik národních renálních registrů: Český registr renálních 
biopsií (od roku 1994), Registr dialyzovaných pacientů (od roku 
2006), Registr pacientů s CKD 4 (od roku 2010) a Registr paci-
entů s ANCA asociovanou vaskulitidou (od roku 2010). Oficiál-
ním časopisem ČNS je od roku 2002 časopis Kidney and Blood 
Pressure Research. ČNS má více než 400 členů.

EHEC-HUS v květnu 2011 v Německu – poučení pro budoucí epidemie? 
(podle zprávy prof. Markuse Kettelera na ERA-EDTA v Praze)

Letos na jaře jsme sledovali epidemii střev-
ních infekcí způsobených bakterií enterohemora-
gická Escherichia coli (EHEC). Nejpostiženější 
zemí bylo Německo, zvláště jeho severní oblasti. 
Identifikace zdroje infekce nebyla zcela snadná 
a počáteční zmatky a hledání původce infekce 
v zelenině různého druhu i původu, přinesly také 
velkou paniku a těžké škody řadě zemědělských 
podniků, především ve Španělsku. Nicméně i do 
budoucna platí, mj. podle slov prof. Markuse 
Kettelera z Coburgu, že žádná společnost není 
před propuknutím takové epidemie chráněna – 
všude, kde se hnojí zvířecími odpadními pro-
dukty, hrozí nebezpečí kontaminace zeleniny 
nebo ovoce. Původci EHEC se mohou dostat do 
potravinového řetězce i syrovým masem nebo 
produkty ze syrového mléka.

Původce EHEC se nejprve projeví těžkými 
průjmy, bakteriální toxin může následně vést 
k hemolýze, anemii, trombocytopenii a selhání 
ledvin, tedy hemolyticko-uremickému syndro-
mu (HUS). Ten může být komplikován i život 
ohrožujícími edémy mozku. 

Nedávná epidemie infekce EHEC vyvolala 
HUS u 786 pacientů, u mnoha pacientů byl prů-
běh nemoci těžký a život ohrožující, v květnu na 
něj umřelo 36 pacientů.

Informace o HUS byly dosud spíše sporé, 
vzhledem ke vzácnosti tohoto syndromu. Zásad-
ní otázkou byla mj. možnost nasazení antibiotik. 
V zásadě je možné zničit zárodky EHEC také 
antibiotiky, při akutním zničení velké bakteriální 
populace by ale teoreticky mohlo dojít k závaž-
nému uvolnění toxinu. Plazmaferéza, která může 
zásadně podpořit léčebný proces a je užívána 
např. při autoimunitních onemocněních. U HUS 
vyvolaného bakterií EHEC bylo ale diskutová-
no, zda se příp. odstraní také endogenní protilát-
ky proti toxinu. V praxi nepřinesla tato terapie 
u všech pacientů očekávaný úspěch. Při hledání 
vhodné „záchranné terapie“ bylo aplikováno také 
využití eculizumabu, které bylo jako možnost 
léčby u hemolyticko-uremického syndromu pub-
likováno pouze před několika týdny. Prof. Schäfer 
z Heidelbergu a jeho kolegové referovali o třech 
dětech s nejtěžším HUS s postupujícím zhoršením 

neurologických funkcí, které nereagovaly na plaz-
maferézu. Tato terapie byla nyní aplikována i při 
současné terapii (která se týkala především dospě-
lých pacientů). Přesná vyhodnocení úspěchů této 
terapie nejsou dosud pochopitelně k dispozici, 
nicméně Německá společnost pro nefrologii zalo-
žila registr EHEC-HUS, který eviduje nejen počty 
případů, ale také průběhy nemoci a aplikované 
terapie. S prvními vědeckými vyhodnoceními re-
gistru můžeme počítat za několik měsíců.

Infekce EHEC představovala pro obyvatel-
stvo vážné ohrožení, protože se jednalo o velmi 
agresivní subtyp původce. Rychle bylo jasné, že 
stěží existují ověřená data k terapii. Nyní je mož-
né doufat, že tyto mezery budou vyplněny získa-
nými zkušenostmi s téměř 500 pacienty s HUS.

Dokonce i v moderní společnosti se může 
tedy bakterie stát hrozbou, především není-
-li jako EHEC léčitelná antibiotiky. Evropská 
nefrologie bude nyní společně usilovat o to, aby 
dále prozkoumala klinický obraz hemolyticko-
-uremického syndromu způsobeného EHEC 
a aby nalezla účinné terapeutické strategie. 

aktualita

Bardoxolon u diabetické nefropatie
Bardoxolon methyl, triterpenoid je nové terapeutikum 

s protizánětlivými a antioxidačními účinky. Jeho užití pro 
zlepšení renálních funkcí u diabetiků 2. typu s nefropatií 
bylo testováno v dvojitě zaslepené, placebem kontrolované 
multicentrické studii fáze II. Studie zahrnula 227 pacientů 
se středním až těžkým chronickým onemocněním ledvin 
(eGFR 20–45 ml/min/1,73m2) a diabetes mellitus 2. typu. 
Pacienti byli randomizováni k  podávání 25, 75 nebo  
100 mg bardoxolonu nebo placeba jednou denně po dobu 
24 týdnů. Primárním a sekundárním endpointem studie 
byla změna renálních funkcí po 24, resp. 52, týdnech. Bar-
doxolon prokázal zlepšení renálních funkcí – ve srovnání 
s  placebem přinesl bardoxolon následující výsledky: pro 
25 mg dávku 5,8±1,8 ml/min/1,73 m²; pro 75 mg 10,5±,8 
ml/min/1,73 m² a pro 150 mg 9,3±1,8 ml/min/1,73 m². 
Efekt přetrvával i 4 týdny po ukončení léčby a parametry 
renálních funkcí byly i v této době signifikantně lepší než 
u pacientů, léčených placebem. Pozitivní změny byly nale-
zeny v dalších parametrech, jako kreatinin a urea. Pokud 
III. fáze klinického zkoumání potvrdí tyto výsledky, bude 
bardoxolon žhavým kandidátem pro terapii vedoucí k za-
stavení progrese nefropatie u diabetiků.

Pergola, P. E., Raskin, P., Toto, R. D. et al. Study of effct on renal function in 
patients with moderate to severe chronic kidney disease (CKD) and type 2 diabe-
tes treated with bardoxolone methyl for 52 weeks. Abstrakt no. 2501.

aktuality z klinických studií

VýROČNí KONGRES EVROPSKé RENáLNí ASOCIACE V PRAZE
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Nefrologie má v České republice dlouhou tradici. První 
akutní dialýza byla provedena v roce 1955, program chronické 
dialýzy byl zahájen na začátku šedesátých let a transplantační 
program v roce 1966. Praha, prostřednictvím ČNS hostila řadu 
odborných setkání, mj. např. II. kongres Mezinárodní nefrolo-
gické společnosti (ISN) (1963), XVII. kongres Evropské dialy-

zační a transplantační asociace (EDTA) (1980) a XV. kongres 
Evropské společnosti pro umělé orgány (ESAO) (1988).

Zatím poslední aktivitou tohoto druhu je organizace mezi-
národního kongresu ERA-EDTA, který se 23.–26. 6. 2011 ko-
nal v Kongresovém centru v Praze. Prezidentem kongresu byl 
zvolen prof. Vladimír Tesař, přední odborník současné české 
nefrologie.

RAVE
Randomizovaná, dvojitě slepá, multicentrická stu-

die testovala efektivitu a bezpečnost terapie rituximabem 
u ANCA-pozitivní vaskulitidy. Monoklonální protilátka ri-
tuximab byla v této studii srovnávána se standardní terapií 
– cyklofosfamidem a azatrioprinem. Studie prokázala, že 
jeden cyklus podání rituximabu byl stejně účinný pro na-
vození remise onemocnění a jeho udržení po dobu 18 mě-
síců, jako standardní léčba.

Kallenberg, C. G. M., Specks, U., Stone, J. H. for the RAVE-ITN Research 
Group. Long-term efficacy and safety results of the RAVE trial. Abstrakt no. 2511.

aktuality z klinických studií

Diskuse v kuloárech

pro odborné zdravotnické pracovníky 

kompletní, ověřené a aktuální přehledy

jednoduché a rychlé vyhledávání

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

dostupný kdykoliv z ordinace i z domova

přístupný ZDARMA po úvodní registraci

e-shop s publikacemi Nakladatelství GEUM

Internetová verze 
Pomocníka diabetologa

... vstupte

Začněte již dnes ve své praxi využívat jeho služeb!

VýROČNí KONGRES EVROPSKé RENáLNí ASOCIACE V PRAZE
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Kapitoly z historie

Jan Marcus Marci z Kronlandu
(13. 6. 1595–10. 4. 1667)

Významný český lékař, fyzik a filozof, který byl nazýván 
„českým Hippokratem“ a byl považován za nejvýznamnějšího 
představitele iatrofyziky u nás.

Narodil se v Lanškrouně v rodině správce statků Litomy-
šlského panství. Jeho otec Marcus Marci později zastával úřad 
purkrabího ve službách Pernštejnů. Rodina se kolem roku 1600 
přestěhovala do Litomyšle, kde malý Jan začal chodit do ško-
ly. V roce 1608 následovalo další stěhování – tentokrát do Jin-
dřichova Hradce, kde byl nadaný syn zapsán do jezuitského 
gymnázia. Do jezuitského řádu však nebyl přijat vzhledem ke 
svému chatrnému zdraví (trpěl plicní a oční chorobou, nemohl 
ani hlasitě mluvit, déle chodit a pořádně číst a psát), nicméně 
se rozhodl pro studium filozofie a teologie na jezuitské univer-
zitě v Olomouci, jež dokončil v roce 1615 s titulem magistra 
(vzdělával se především díky poslechu přenášek a své výborné 
paměti).

O tři roky později zahájil studia medicíny na Karlově uni-
verzitě v Praze a brzy zde sám začal vyučovat. V roce 1622 byla 
při reorganizaci pražských univerzit sloučena Karlova univer-
zita s  Klementinem pod vedením jezuitů a pod patronátem 
Habsburků. Některé prameny rovněž uvádějí, že mladý Mar-
ci studoval také v italské Padově. Potvrzeno však je, že v roce 

1625 v Praze obhajoval doktorskou disertační práce, v níž se 
zabýval epilepsií, nervovou mrtvicí a ochrnutím (práci věnoval 
knížeti Václavu Eusebiovi Lobkovicovi).

O rok později již byl jmenován mimořádným a v roce 1627 
pak řádným profesorem medicíny na Karlově univerzitě (na 
dlouhou dobu zde byl jediným profesorem medicíny). Zároveň 
s profesurou převzal Jan Marci také povinnosti hlavního fyzika 
(v dnešní terminologii – hygienika) Českého království. Cel-
kem osmkrát zastával funkci děkana Lékařské fakulty a později 
(v roce 1662) i rektora celé univerzity. Výrazně se zasazoval 
o zlepšení odborné i materiální úrovně fakulty a také o udržení 
autonomie světských fakult proti mocenským snahám jezuitů. 
Proto se v  roce 1639 vypravil až do Vatikánu. Nezanedbával 
však ani svou lékařskou praxi, v níž měl značné úspěchy a která 
mu zároveň přinášela cenné poznatky.

Zcela mimořádně se Marci vyznamenal v  roce 1648, kdy 
Švédové obsadili Malou Stranu a on pomáhal organizovat stu-
dentské ozbrojené oddíly. V Klementinu zřídil obvaziště, řídil 
lékařskou službu na Karlově mostě a byl často v nebezpečí ži-
vota. Dávno před založením Červeného kříže vlastně zastával 
jeho myšlenky, o čemž svědčí i jedna dobrodružná příhoda, 
kterou uvádí český historik medicíny Josef Vinař ve své pub-
likaci „Zachránci lidstva“. Tehdy onemocněla manželka švéd-
ského generála Wittenberga, ubytovaná na zámku ve Zbrasla-
vi. Švédové s sebou v Praze měli jen felčary, nikoli lékaře a tak 
si od obléhaných parlamentářem vyžádali Marciho. Dohoda 
byla umluvena, Marci přešel na Malou Stranu, odkud jej švéd-
ský kočár odvezl na Zbraslav. Vyšehradská posádka nebyla 
o této dohodě informována a při zpáteční jízdě začala na kočár 
střílet. Zasažen byl naštěstí jen jeden ze zapřažených koní.

Po skončení obležení byl Marci jmenován císařským ra-
dou, obdržel zvláštní odměnu 5 000 zlatých za práci při vál-
kách a při morových epidemiích (jen v letech 1625–1666 vy-
pukl mor v Praze celkem devětkrát), obdržel nejprve hodnost 
falckrabího a následně byl císařským dekretem povýšen do 
šlechtického stavu (predikát „z Kronlandu“ je modifikací jmé-
na rodného města Lanškrounu). Za zvláštní vyznamenání se 
pokládá to, že v jeho znaku byl vyobrazen český lev. Byl také 
osobním lékařem dvou císařů – Ferdinanda III. (1608–1657) 
a Leopolda I. (1640–1705).

V  roce 1635 vydal v  Praze své první velké vědecké dílo 
věnované teoretické medicíně. Uvažuje v  něm o dědičnosti, 
o vztazích mezi živým a neživým, mezi tělem a duchem. O rok 
později diskutuje se slavným anglickým lékařem Williamem 
Harweyem (1578–1657), objevitelem velkého krevního obě-
hu, při jeho návštěvě Prahy. V  roce 1639 vydal spis nazvaný 
„O úměrnosti pohybu“, v  němž podává výklad pohybu těles. 
Zvláštní pozornost věnuje srážkám koulí a úloze karambolu, 
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ale také odrazům míče od stěny nebo populárním „žabkám“ 
(mnohonásobnému odrazu plochých kaménků na vodní hla-
dině). Správně tu popsal volný pád, balistickou křivku, skládá-
ní pohybu i kmitání kyvadla. Jako první evropský vědec rozli-
šil pružný a nepružný ráz, jako první na světě použil kyvadlo 
k měření času.

Z  hlediska medicíny je velmi zajímavá poslední kapitola 
této knihy, v  níž popisuje přístroj na měření rychlosti tepu. 
Takovou pomůcku si sám pořídil. Druhé vydání tohoto díla 
z  roku 1646, jak uvádí slovenský historik doc. MUDr. Ján 
Junas, CSc. ve své knize „Průkopníci medicíny“, je ještě důle-
žitější – vysvětluje v něm vznik úrazů na základě fyzikálních 
zákonů. Objevný je zejména jeho výklad fyzikálních příčin 
zlomenin lebky na straně protilehlé místu úrazu. Ve spisu „Li-
turgie ducha“ podává materialistický výklad mozkových příčin 
epilepsie. Tento spis je považován za první odbornou lékař-
skou knihu vytvořenou v Čechách.

Podle Marciho je člověk složen ze tří částí: těla, řízeného 
vegetativními principy, a dvou duší – jedné živočišné a druhé 
rozumové. Při léčení uplatňoval zásadu ponechat boj s choro-
bou jako se vzniklým nedostatkem v první řadě přírodě samé; 
v terapii je třeba tento boj pouze podporovat. Známý je jeho 
výrok: „Nemůžeme poznat nemoc, jakož i co nepřirozené jest, 
jestliže nemáme zdraví i to, co jest přirozené“.

V jeho lékopise se nacházely jen jednoduché léky: projíma-
dla, časté mokré zábaly a obklady. Pacienty netrápil dlouhým 
hladověním, doporučoval lehkou stravu v  krátkých interva-
lech a při jídle pít – říkal, že „nápoj uhlazuje pokrmu cestu“. 
Byl stoupencem vína na úkor piva a podporoval kořenění jídla 
(na podporu zažívání). Byl rovněž pro střídmost, kterou lze 
ovšem občas porušit. Velmi zdrženlivě se vyjadřoval k pouš-
tění žilou, neboť krev považoval za vzácný dar přírody. Nebrá-
nil lehkým katarům a masivnímu vylučování hlenu (hlásal, že 
příroda tím odnímá tělu škodlivé látky). Podle něho měl každý 
člověk tělesnou potřebu vykonávat hned ráno, neboť to vede 
k pravidelnému vyprazdňování. Za velmi prospěšné považo-
val gymnastiku a tělesný pohyb, doporučoval nosit volný oděv, 
bez svírání.

Jan Marci ovládal osm jazyků – uměl číst knihy psané ne-
jen česky, ale také německy, italsky, francouzsky, španělsky, 
latinsky, řecky, hebrejsky a arabsky. Velice vzdělaný byl nejen 
v  medicíně, ale i ve filozofii, matematice, fyzice, astronomii 
a dalších přírodních vědách. Dokladem jeho přímo encyklo-
pedických znalostí je jeho filozofický spis z roku 1662, nazvaný 
„Vše ve všem aneb Obnovená stará filosofie“. Píše v něm o uspo-
řádání vesmíru, podstatě rostlin a živočichů, o magnetismu, 
o přílivu a odlivu a jiných přírodních jevech, o nadpřirozených 
bytostech, lécích a jedech, léčení nemocí, životě a smrti, aj.

Byl důvěrným přítelem vlasteneckého spisovatele Bohusla-
va Balbína (1621–1688), kterého úspěšně vyléčil z nebezpečné 
choroby (pravděpodobně neštovic). Marciho práce oceňuje 
ve svých „Dějinách mechaniky“ vynikající fyzik a filozof Ernst 
Mach (1838–1916) a ve své studii „Dějiny nauky o barvách“ se 
mu věnuje rovněž slavný německý filozof a vědec Johann Wol-
fgang Goethe (1749–1832). Jeho pracemi byl významně inspi-
rován také holandský fyzik, matematik a astronom Christiaan 
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Huygens (1629–1695), i když Marcimu vytýkal, že příliš často 
směšuje fyziku s filozofií. V optice některými svými poznatky 
o lomu světla ze svého díla „O duze“ (1648) předstihl slavné-
ho anglického vědce Isaaca Newtona (1643–1727). Výsledky 
svých prací poslal Marci také významnému italskému vědci 
Galileo Galileovi (1564–1642). Slavná anglická Královská 
společnost mu chtěla v roce 1667 nabídnout členství, bohužel 
se však této pocty nedožil.

Zemřel v roce 1667 úplně slepý na mozkovou mrtvici, po 
jejímž záchvatu ztratil řeč. Na závěr slavného pohřbu bylo jeho 
tělo uloženo do řádové krypty jezuitů. V  jeho rodném měs-
tě Lanškrouně byl před zámkem postaven Marciho pomník 
a jeho pamětní deska je také na domě v  Melantrichově ulici 
v Praze.
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