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Editorial

Znám fajnšmekry, co nakupují čaj výhradně sypaný, s prodejcem půl hodiny o nákupu porozpráví 
a pak v čajovém obřadu stráví příjemnou část odpoledne. Za čaj vydají velké sumy a ani trochu je to 
nemrzí. Nepatřím mezi ně, byť mám čaj velmi rád. Až na výjimky se spokojím s tím v čajových sáč-
cích. Přesto však pravidelné pití čaje naučilo můj jazyk rozlišovat čaj kvalitní, nebo alespoň zajímavý, 
od čaje průměrného či podprůměrného. Vychutnám si čaj od Harney & Sons, nedám dopustit na 
velmi levné, přesto atraktivní Tea of Life od firmy Amazon Trading ze Sri Lanky, ale vypiju si klidně 
i šálek nejobyčejnějšího čaje Pickwick nebo Teekanne. Nejsem rozmazlený, ostatně mám průpravu 
mé starší sestry, která coby školačka šetříc ranní minuty připravovala mi čas od času „čaj“ přelitím 
sáčku horkou vodou z vodovodu.

Čaj piji téměř výlučně doma nebo v redakci. V běžné restauraci s ním mám totiž problém. Téměř 
ve všech běžných a ve velké spoustě „lepších“ restaurací podávají čaje té nejnižší kvality. Zlobí mne to, 
protože důvodem pro toto jednání je zjevně cena. Cena, za kterou restaurace pro své hosty nakupuje 
čaj. Navzdory tomu, že v restauraci zaplatíte za šálek čaje, tedy za sklenici horké vody, ke které dosta-
nete cukr, sáček čaje, zapůjčenu kovovou lžičku, to vše naservírováno na stůl s větší či menší ochotou, 
něco mezi 20 a 80 korunami českými, pokládá někdo za důležité ušetřit na surovinách a podat vám 
ten nejlevnější sáček z Makra (1 Kč/ks) a uspořit tak dvě až tři koruny (které by stačily na nákup 
velmi slušného až noblesního sáčku čaje).

Mám pro tento český jev dvě možná vysvětlení. Možná nikdo z restauratérů, číšníků, barmanů 
a hostinských nerozumí čaji a domnívají se, že čaj je jednotná entita, která není rozlišena kvalitou. 
Je tedy jedno, jaký čaj hostu servírují, dostal „čaj“. Je-li tomu tak (ale moc tomu nevěřím), jsem rád, 
že rozlišují mezi druhy masa, příloh a moučníků. Druhou možností je, že můj hostitel moc dobře 
ví, že mi servíruje za vysokou cenu podřadnou kvalitu a je mu to jedno nebo se možná raduje, že 
maximalizoval svůj zisk.

Mrzí mne to kvůli tomu čaji i kvůli těm hostinským. Každá práce, i ta zdánlivě nejobyčejnější, 
může dávat smysl lidskému životu. Peníze jsou nesmírně užitečné a potřebné, ale naše práce potře-
buje nejen odměnu, ale i smysluplnost, poctivost naší služby druhým a užitečnost pro ně. Každý si 
volí sám.

S přáním klidného Adventu

Karel Vízner
šéfredaktor

PS:
Podzim byl bohatý na odborné akce v diabetologii. Není divu, vždyť v našem oboru je tolik novinek. 
Řadu z nich se nám podařilo navštívit, v mnoha případech dokonce spolupracovat jako mediální 
partner. V aktuálním čísle najdete hned několik reportáží a zpráv, ze semináře „Inkretiny ze všech 
stran“ jsme k reportáži přidali i CD s obsahem přednášek a přednášky a postery z tradiční společné 
konference diabetologů a chirurgů „Syndrom diabetické nohy“ mají vyhrazeno samostatné suple-
mentum, které obdržíte spolu s tímto číslem.

Není čaj, jako čaj

Fotografie na obálkách:

Kazuistiky v diabetologii
Valeriana (Kozlík)
Lidové názvy této léčivky si svou 
jazykovou krásou nezadají s jeho 
českým vědeckým jménem - bal-
drián, čertikus, kočičí kořen, 
odolen... V České republice roste 
celkem 6 druhů, Kozlík lékařský 
je známou léčivkou - v lidovém 
léčitelství se užívá od středověku 
při nespavosti, bolestech, žalu-
dečních potížích, nadýmání a pro 
uklidnění.

Endokrinologie
Echinacea purpurea (L.) Moench 
(Třapatka nachová)
Známá léčivka pocházející ze 
severní Ameriky využívaná pře-
devším při nachlazení, infekcích 
dýchacích a močových cest. Po-
pulární je také jako imunosti-
mulans. Pro Evropu objevil tuto 
rostlinu Joseph Meyer, obchodník 
s léky, který se o jejích léčivých 
účincích dozvěděl od prérijních 
indiánů.

Sestra v diabetologii 
Lidová architektura ve Škodějově 
(Krkonoše).

(Foto: © Geum - Mgr. Karel Vízner)
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Alexandra Jirkovská, Kateřina Čechová 
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 

„Overdosing“ při kontinuální monitoraci 
glykemie a léčbě inzulínovou pumpou
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„OVERDOSING“ PŘI KONTINUÁLNÍ MONITORACI GLYKEMIE A LÉČBĚ INZULÍNOVOU PUMPOU

Obr. č. 2: Kazuistika 1 – „overdosing“ při kontinuální monitoraci – paralelní analýza záznamů z pumpy a monitorace v 
jednotlivých dnech

Analýza záznamů z kontinuální monitorace a z pumpy (obr. č. 1, 2)
po 7. 3. pouze 1 bolus večer, neprováděl kontinuální monitoraci.

út 8. 3. neprováděl kontinuální monitoraci; 2x bolus, pravděpodobně k obědu a večeři.

st 9. 3. 2x bolus, a to pouze k večeři (před a po večeři), neprováděl kontinuální monitoraci.

čt 10. 3. svalové křeče, parézy, arytmie, hyperkalemické EKG.

 pá 11. 3. v poledne nasazen senzor, glykemie uspokojivé, bolus před svačinou podle glykemie na glukometru a před večeří, celkem 2 bolusy.

so 12. 3. při monitoraci zjištěna ranní hypoglykemie, bolus až v poledne malý, do půlnoci ještě podány další 4 bolusy ke korekci jídla i glykemie, která celkem uspo-
kojivá; avšak v noci opět hypoglykemie (nejspíše po opakovaných bolusech). Celkem 5 bolusů.

ne 13. 3. po ranní hypoglykemii větší snídaně s přiměřeným bolusem, avšak k obědu pouze malé jídlo s malým bolusem, k večeři větší jídlo korigované 3 menšími 
bolusy, v důsledku večerních bolusů v.s. noční hypoglykemie. Celkem 5 bolusů.

po 14. 3. začíná „overdosing“ – během dne aplikováno celkem 9 bolusů, nejprve po nepřiměřeném zajedení ranní hypoglykemie 4 bolusy během dopoledne, pak při 
větším večerním jídle 5 bolusů během večera. 

út 15. 3. jídlo i inzulín pravděpodobně až večer, až do 18 hodin bez bolusů, od 18 hodin do půlnoci 4 bolusy. Celkem 4 bolusy. 

st 16. 3. rekordní počet bolusů – celkem 12; 2 ke snídani, 4 k obědu, 4 ke korekci odpolední glykemie, 2 ke korekci večerního jídla.

čt 17. 3.  celkem 10 bolusů, velká snídaně, malý oběd, velké večerní jídlo.

pá 18. 3. ráno konec monitorace, celkem 4 bolusy.

so 19. 3. 4 bolusy.
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„OVERDOSING“ PŘI KONTINUÁLNÍ MONITORACI GLYKEMIE A LÉČBĚ INZULÍNOVOU PUMPOU

Komentář k monitoraci
Pacient má poměrně krátce diabetes 1. typu, který zatím 

nezvládá, kompenzace se mu sice zlepšuje, ale je stále velmi 
neuspokojivá. Je ale alespoň částečně motivován k edukaci, což 
se projevuje zájmem o kontinuální monitoraci, při níž pozná-
vá zákonitosti výkyvů glykemie. Denně aplikuje nepravidelně 
1 až 12 bolusů – v období bez monitorace prakticky přes den 
neaplikoval bolusy, během monitorace zjistil, že zejména ve-
černí nadměrné jídlo zvedá výrazně glykemii, proto postupně 
zvyšoval frekvenci bolusů až na 12 za den, při vyšší večerní 
frekvenci bolusů večer měl ale noční hypoglykemie. Snídaně 
nepravidelné – od žádné až po vysoce sacharidovou. Ranní 

hypoglykemie korigována nadměrnou dávkou sacharidů. Po 
skončení monitorace zachovává celkem přiměřené množství 
bolusů na rozdíl od stavu před monitorací. Labilní diabe- rozdíl od stavu před monitorací. Labilní diabe-
tes působen především nepravidelným dietním režimem 
a  opomínáním bolusů a nezvládáním hypoglykemií, včetně 
rizika nočních hypoglykemií po nepřiměřeném dávkování 
bolusů k  večernímu jídlu (mezi 18. a 24. hodinou při práci 
a zábavě u  počítače). Pomoci může opakovaná monitorace 
s opakovanou edukací, zejména dietní, výuka kalkulovaných 
bolusů, poučení o korekci hypoglykemií a zejména opakované 
monitorace, nejlépe kontinuálně v průběhu 3–6 měsíců; paci-–6 měsíců; paci-
ent je ohrožen rozvojem pozdních komplikací.

Kazuistika 2
Souhrn anamnézy

36letý muž, štíhlý, sportovec, vysokoškolák, má diabe-
tes 1.  typu od r. 1985, tj. od 10 let věku, nyní 26 let trvající. 

Léčen od počátku intenzifikovaným inzulínovým režimem, 
zpočátku po předání do ambulance dospělých v roce 1994 Hu-
mulin R 7-6-12 IU, Humulin N 10-0-0-24 IU, od roku 1996 
léčen inzulínovou pumpou, poslední dávkování inzulínu  
4–8 h 0,6 IU/h, 8–4 h 0,5 IU/h, bolusy 5-5-4 IU. Z komplikací 

Obr. č. 3: Kazuistika 1 – „overdosing“ při kontinuální monitoraci – sedmidenní přehled monitoringu 

Změna úhrad senzorů CGMS na Slovensku
Od prvního ledna 2012 dochází na Slovensku k podstatné změně v úhradách senzorů pro kontinuální monitoring glyke-

mie. Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotníctva SR bude nově hrazen glukózový senzor (D12), tj. senzor pro kontinu-
ální monitorování hladiny glukózy z intersticiální tekutiny v následujících indikacích:

4 ks pro diabetičky s DM 1. typu po dobu gravidity
4 ks/ročně pro děti s DM 1. typu do 15 let věku, léčené inzulínovou pumpou, pokud je jejich diabetes nedostatečně kom-

penzován (HbA1c do 8 %) nebo mají opakované hypoglykemie.
(kviz)

Úhrady zdravotnických prostředků v Číselníku VZP č. 821
Aktuální číselník VZP, platný od 1. 12. 2011, přináší v prostředcích pro diabetologii některé nikoliv bezvýznamné změny 

v úhradách zdravotní pojišťovnou. Většina inzulínových per tak má aktuálně úhradu 500 Kč/ks s užitnou dobou 36 měsíců. 
Většina balení proužků pro glukometry po 50 kusech pak úhradu 700 Kč/balení.

(kviz)
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„OVERDOSING“ PŘI KONTINUÁLNÍ MONITORACI GLYKEMIE A LÉČBĚ INZULÍNOVOU PUMPOU

Obr. č. 4: Kazuistika 2 – „overdosing“ při kontinuální monitoraci – paralelní analýza záznamů z pumpy a monitorace 
v jednotlivých dnech

Analýza záznamů z kontinuální monitorace a z pumpy (obr. č. 3, 4)
po 8. 8. i bez kontinuální monitorace aplikuje 7 bolusů za den.

út 9. 8. dopoledne nasazen senzor, večer pozoroval nesoulad mezi glykemií na senzoru a na glukometru (asi v důsledku kalibrace při výrazně stoupající glykemii), 
aplikoval pouze malý bolus, později koriguje hyperglykemii 4 malými bolusy mezi 18 a 24 h, udrží se bez noční hypoglykemie. Celkem za den asi 7 bolusů.

st 10. 8. snídaně s větším množstvím sacharidů, postupně ji koriguje 3 bolusy, oběd jí až po normalizaci postprandiální glykemie. Večer chvíli vypnutá pumpa, po 
nasazení koriguje opatrně glykemii 4 malými bolusy. Celkem za den 9 bolusů.

čt 11. 8. mírný dawn fenomén z obavy před noční hypoglykemií nekorigovaný zvýšením bazálu, opět více sacharidů na snídani, koriguje 4 malými bolusy. Oběd 
koriguje 3 bolusy. Večer opět chvíli vypnutá pumpa, na rozdíl od předchozího dne koriguje jedním větším bolusem po opětovném nasazení. Celkem za 
den 8 bolusů.

pá 12. 8. kanyla 3. den pravděpodobně již ne zcela průchodná, mění ji ale až večer. Postprandiální hyperglykemie koriguje celkově asi 15 bolusy.

so 13. 8. přes den uspokojivé glykemie i přiměřené bolusy, večer párty, nepravidelné jídlo koriguje 4 malými bolusy, glykemie udrží v dobrém rozmezí, celkem za 
den 7 bolusů.

ne 14. 8. v poledne opět nesoulad mezi senzorem a glukometrem (opět asi pro kalibraci při vzestupu glykemie), současně jídlo, proto koriguje asi 4 malými bolusy, 
celkem za den 7 bolusů.

po 15. 8. oběd a odpolední svačinu koriguje přiměřenými bolusy, večeři koriguje 3 bolusy, celkem 6 bolusů.

út 16. 8.  celkem 10 bolusů, velká snídaně, malý oběd, velké večerní jídlo.

st 17. 8. ráno konec monitorace, celkem 4 bolusy.

pouze incipientní retinopatie. HbA1c v  posledních 5 letech 
4–5,5 %. V anamnéze jedna epizoda dvou následných těžkých 
hypoglykemií v roce 2007 – první noční a druhá po týdnu po 
oslavách znovu. Od té doby hypoglykemie pouze lehčí, hůře je 
ale rozpoznává. Běhá maratón, provozuje vysokohorskou tu-
ristiku, téměř denně sportuje. Je velmi dobře edukován.

Komentář k monitoraci
Pacient má dlouhodobě diabetes 1. typu, má výbornou 

kompenzaci, je velmi dobře edukován, prakticky nemá kom-
plikace diabetu, velmi intenzivně sportuje. Přesto aplikuje den-
ně 6–15 bolusů, a to i v období bez monitorace. Z obavy před 
hypoglykemií koriguje hyperglykemie opakovanými malými 
bolusy, které by mohl nahradit formou rozloženého bolusu. Při 
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monitoraci zvládá i podstatné změny v denním režimu (párty, 
sport) s normoglykemií. Občas neodhadne množství sachari-í. Občas neodhadne množství sachari-. Občas neodhadne množství sachari-
dů v dietě. Nezvládá zcela kalibraci senzoru, občas je pozoro-
ván nesoulad mezi glukometrem a monitorem, který diabetes 
rozkolísá.

Diskuse
Obě kazuistiky mají společný relativní „overdosing“, tj. po-

užívání více než 3–5 bolusů za den, které se běžně za den dopo-
ručují (k hlavním jídlům a případně i ke svačinám). Otázkou 
k  diskusi je, kdy jsou tyto bolusy používány racionálně a kdy 
jsou „nežádoucím“ účinkem kontinuální monitorace. Nežádou-
cí mohou být proto, že „overdosing“ vede k rozkolísání diabetu 
a ke zbytečným hypoglykemiím, které pacient řeší nadměrným 
příjmem jídla a které mohou vést k  přírůstku na hmotnos-jídla a které mohou vést k  přírůstku na hmotnos-ůstku na hmotnos-stku na hmotnos-
ti. Zajímavé je, že se prakticky stejná frekvence „overdosingu“ 
objevuje jak u prvního, špatně kompenzovaného, nedostatečně 
edukovaného pacienta s kratším trváním diabetu, s glykovaným 
hemoglobinem kolem 9 % a s rizikem rozvoje komplikací, tak 
u  druhého pacienta, který je naopak velmi dobře edukován, 
po  26 letech diabetu 1. typu prakticky bez komplikací, s  vý-
borným glykovaným hemoglobinem. Rozdíl ve frekvenci bolu-
sů mezi oběma pacienty je především v tom, že první pacient 
dává mimo monitoraci velmi málo bolusů – často pouze jeden, 
zatímco druhý pacient i bez monitorace používá denně až 7 bo-používá denně až 7 bo-
lusů. Co tedy považovat za „overdosing“ a co naopak za opti-
mální frekvenci bolusových dávek blížící se fyziologické sekreci?

Na tuto otázku může odpovědět právě opakovaná monitora-
ce s pečlivou analýzou křivek u individuálního pacienta. Ten, jak 
jsme zaznamenali v naší druhé kazuistice, se může ze dne na den 
poučit a místo 4 malých bolusů ke korekci večeře (středa 10. 8.) 
při obdobné situaci následující den aplikovat pouze jeden bolus 
odpovídající zhruba součtu příslušných bolusů k večeři z před-
chozího dne. Za velmi komplikované lze považovat doporučení 
bolusů pro korekci večerního příjmu sacharidů mezi 18. a 24. ho-
dinou u druhého pacienta. Zdá se, že je vhodnější aplikovat opa-
kovaně malé bolusy než spojovat inzulín do jedné bolusové dáv-
ky, protože hrozí noční hypoglykemie. V  tomto případě by ale 
bylo vhodnější změnit stravovací režim na pravidelnější přísun 
sacharidů dříve před spaním.

Obtíže s korekcí glykemie při kontinuální monitoraci a i léčbě 
inzulínovou pumpou popsal v jedné z publikací Hirsch (Hirsch 
et al. 2008). V randomizované studii ve skupině s RT monitorací 
zaznamenal 5 těžkých hypoglykemií, v kontrolní skupině s glu-í, v kontrolní skupině s glu- v kontrolní skupině s glu- glu-glu-
kometrem pouze 3 těžké hypoglykemie. Autor analyzoval příčiny 
tohoto nálezu a dospěl k závěru, že pacienti provádějící CGM:
•	 ignorovali signál RT monitorace o hypoglykemii;
•	 podávali po sobě několik bolusů a nepoužívali výpočet 

kalkulovaného bolusu a došlo k zbytečnému podávání in-
zulínu (overdosing);

•	 přidávali bolusy pouze podle senzoru, nepřesvědčili se 
glukometrem o poklesu glykemie, který je senzorem za-
znamenán se zpožděním.

Hirsch vysvětluje „overdosing“ především nedostatečnou 
edukací pacientů a malými zkušenostmi zdravotníků. Zdra-
votníci se teprve učili radit pacientům s RT monitorací jak 
kalibrovat CGM, jak reagovat na hypoglykemie hlášené senzo-
rem, jak ověřovat reakce na přidání inzulínu při hyperglykemii 
tak, aby nedocházelo k hromadění bolusů a k těžkým hypo-
glykemiím a jak reagovat na alarmy. Ze závěrů této studie také 
vyplývá, že úspěch CGM je závislý na compliance pacientů – je 
nutné více než 60% využití CGM v daném čase, aby došlo ke 
zlepšení HbA1c.

Z  našich kazuistik vyplývá, že nesoulad mezi senzorem 
a glukometrem nemusí vést k hypoglykemiím, jak jsme pozo-ím, jak jsme pozo-jak jsme pozo-
rovali u našeho druhého pacienta. Problém „overdosingu“ vi-
díme v nepřesném odhadu množství sacharidů ve stravě a ko- nepřesném odhadu množství sacharidů ve stravě a ko-nepřesném odhadu množství sacharidů ve stravě a ko-
rekci postprandiálních hyperglykemií opakovanými bolusy. 
Hlavní závěry pro praxi vyplývající z  našich kazuistik jsou 
následující:
•	 pacienti musí probírat záznamy monitorace opakovaně se 

zdravotníky, zejména reakce na přidávání inzulínu při hy-
perglykemii, která může být u senzoru opožděná;

•	 mají si vést záznamy o denních aktivitách během monito-
race, především stravě;

•	 měli by se naučit používat kalkulované bolusy zejména 
s ohledem na znalost obsahu sacharidů v dietě;

•	 při analýze křivek monitorace věnovat pozornost vlastní 
reakci na postprandiální glykemie.

My sami (zdravotníci) jsme se poučili, že množství bolu-
sových dávek inzulínu je velmi individuální, a že často paci-
ent může potřebovat více než 3 bolusy za den. Pokud pacient 
používá bolusy racionálně, nemá hypoglykemie ani nepřibývá 
na hmotnosti, lze považovat za přiměřené množství i 5–7 bo-
lusů za den. Záznam z pumpy nás naopak může upozornit na 
příliš malý počet bolusů, např. opomenutí inzulínu k hlavním 
jídlům.
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Farmakoterapie diabetes mellitus 2. typu  
u pacientů s chronickým onemocněním 
ledvin

Souhrn:
Léčba diabetu představuje u nemocných s chronickou renální insuficiencí často 

nelehkou výzvu. Onemocnění ledvin vede k různým odchylkám i v oblasti glukózové 
homeostázy, zároveň je řada antidiabetik u pacientů se sníženou funkcí ledvin kon-
traindikována. Případný rozvoj diabetické nefropatie u nemocného s již existujícím 
postižením ledvin znamená obvykle nepříznivou prognózu a vede k rychlejší progre-
si selhání ledvin a nutnosti dialyzační léčby. Mezi dialyzovanými pacienty tvoří dia-
betici velmi rizikovou skupinu s vysokou mortalitou a četnými komplikacemi léčby. 
Cílem tohoto sdělení je zdůraznit nejvýznamnější aspekty metabolismu u diabetiků 
s renální insuficiencí a shrnout léčebné možnosti se zaměřením na různá stadia one-
mocnění ledvin. Naopak se z důvodu rozsahu nezabývá diabetickým onemocněním 
ledvin (diabetickou nefropatií) jako komplikací dlouhodobě dekompenzovaného 
diabetu.

Summary:
Pharmacotherapy of type 2 diabetes mellitus in patients with chronic kidney disease 

The treatment of the diabetes mellitus in patients with chronic renal insufficiency 
represents often a hard challenge. The renal impairment leads to various abnorma-
lities in homeostasis of glucose and at the same time, many antidiabetic agents are 
contraindicated in patients with the impaired renal function. The potential develop-
ment of the diabetic nephropathy in patient with an already existing kidney disease 
usually means an unfavourable prognosis and it leads to a faster progression of the 
renal failure and a need of the dialysis. Among the dialysed patients, diabetic pati-
ents represent a high risk population with high mortality and frequent complications 
of the treatment. The aim of this paper is to point out the most significant aspects 
of the metabolism in diabetic patient with renal insufficiency and to summarize the-
rapeutical options focused at different stages of the renal impairment. Contrariwise, 
due to the extent of a topic, it does not deal with the diabetic kidney disease (diabetic 
nephropathy) as a complication of a long lasting, compensated diabetes.  

Vachek, J., Zakiyanov, O., Tesař, V. Farmakoterapie diabetes mellitus 2. typu u pacientů s chronickým 
onemocněním ledvin. Kazuistiky v diabetologii 9, č. 5: 10–13, 2011.
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Úvod
Přestože ledviny nehrají ústřední roli v oblasti glukózové 

homeostázy, zasahují do některých jejích procesů a podílejí se 
na regulaci glykemie. Při hyperglykemii a překročení renál-
ního prahu pro glukózu dochází k  vylučování nadbytečných 
sacharidů ledvinami – ke glykosurii. Ledviny mohou střádat 
glykogen a štěpit jej na glukózu, zároveň v nich probíhá glu-

koneogeneze a také štěpení inzulínu. Pokud je renální funkce 
snížena, projeví se její výpadek i v  oblasti metabolismu glu-
kózy a inzulínu, ale i ve změněné kinetice mnoha léčiv – ne-
jen antidiabetik. Metabolismus inzulínu je ovlivněn snížením 
funkce ledvin komplexně – protože je vylučován renálně, je 
jeho potřeba v pokročilejších stadiích onemocnění ledvin sice 
snížena, na druhou stranu vede uremie a hyperinzulinismus 
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k rozvoji inzulínové rezistence. Častou komplikací renální in-
suficience je hypoglykemie, která může vzniknout v důsledku 
metabolických změn i vlivem kumulace antidiabetik, přičemž 
jde o stav s  frekventními, závažnými a potenciálně fatálními 
dalšími následky (porucha vědomí, srdeční arytmie). One-
mocnění ledvin dále ztěžuje monitorování kompenzace dia-
betu. U nemocných s chronickou renální insuficiencí je vyšší 
obrat erytrocytů a jejich kratší životnost, bývá porušena i syn-
téza hemu, a proto parametr HbA1c nekoreluje zcela lineárně 
s kompenzací diabetu.

Použití jednotlivých antidiabetik u různých 
stadií renální insuficience

Výběru antidiabetika u nemocného s diabetem a chronic-
kým onemocnění musí předcházet několik kroků:
•	 exaktní stanovení renální funkce – zlatým standardem je 

vyšetření clearance kreatininu, další možností je odhad 
glomerulární filtrace (eGFR) výpočtem z hodnot sérového 
kreatininu, albuminu, tělesné hmotnosti a rasy pacienta; 
k  dispozici jsou vzorce dle Cockrofta-Gaulta (nejjedno-
dušší, ale méně přesný), MDRD (složitější, v  poslední 
době svými autory podrobený kritice) nebo nejnověji 
Lund-Malmö (podle některých autorů preferovaný). Je 
nutné zdůraznit, že samotné stanovení kreatininu funkci 
ledvin nadhodnocuje a postačuje jen pro orientační vyšet-
ření, pro přesné stanovení renální funkce k výběru a urče-
ní dávkování léčiv však nestačí. Podle clearance kreatininu 
(eGFR) určíme stadium onemocnění ledvin (CKD) dle 
platné klasifikace.

Tab. č. 1: Určení stadia onemocnění ledvin podle clearance 
kreatininu

stadium eGFR 
(ml/min)

eGFR 
(ml/s) komentář

CKD 1 >89 >1,5

normální hodnoty GF – ke stanovení 
dg. CKD 1 je nutný patologický nález na 
ledvinách neovlivňující jejich funkci, např. 
proteinurie či přítomnost cyst

CKD 2 60–89 1–1,5 mírné zhoršení funkce ledvin, jako u CKD 1

CKD 3 30–59 0,5–1 dg. CKD 3 – CKD 5 je postavena výhradně 
na snížení clearance kreatininu pod 60 ml/
min

CKD 4 15–29 0,25–0,5

CKD 5 <15 <0,25

•	 zjištění způsobu eliminace léčiva – s přihlédnutím k aktu-
ální funkci ledvin.

•	 posouzení rizika hypoglykemie u uvažovaného antidiabe-
tika, zhodnocení compliance nemocného.

•	 stanovení převažujícího postižení glukózové homeostázy 
(porucha sekrece glukózy x inzulínová rezistence) – při 
BMI>30 se dá předpokládat inzulínová rezistence, nepří-
tomnost obezity svědčí spíše pro sekreční lézi.

•	 zohlednění lékových interakcí, kritické zhodnocení kon-
komitantní medikace nejen s ohledem na lékové interakce 
s antidiabetiky, ale i na metabolické vlastnosti (vyšší riziko 

hypoglykemie u ACE-inhibitorů, nepříznivý metabolický 
profil u thiazidových diuretik, riziko zastření symptomů 
hypoglykemie u beta-blokátorů a podobně).

•	 zvláštní pozornost si zasluhuje ev. gastroparéza (projev 
diabetické i uremické gastropatie), může výrazně ovlivnit 
vstřebávání léčiva, u diabetiků způsobuje výkyvy v glyke-
miích a v kalemii.

Biguanidy (metformin)
Metformin je t.č. jediný zástupce biguanidů s  velmi vý-

hodným profilem (lék 1. volby u DM 2. typu, absence rizika 
hypoglykemie, možnost kombinace prakticky se všemi PAD, 
prevence především makrovaskulárních komplikací DM, příz-
nivý vliv na tělesnou hmotnost). Použití metforminu u renální 
insuficience je však možné jen při GFR nad 60 ml/min, nere-
spektování této hranice může vést k rozvoji potenciálně fatální 
laktátové acidózy (KDOQI 2007). Z dalších kontraindikací je 
nutné uvést těžší onemocnění jater, pankreatitidu, konsumpč-
ní onemocnění a ethylismus. Protože podávání metforminu 
může v cca 10 % případů vést k průjmům, je nutné u pacientů 
se sníženou funkcí ledvin (byť v počátečním stadiu) vzít v úva-
hu možnost rozvoje dehydratace při průjmech a s tím spojené 
riziko zhoršení renální funkce.

Thiazolidindiony (pioglitazon)
I druhá skupina inzulínových senzitizérů má v  současné 

době jen jediného zástupce – pioglitazon. Jde o lék druhé vol-
by, užíván je především v kombinaci s metforminem. Samo-
statně je podáván jen při intoleranci metforminu, možná je i 
kombinace s  deriváty sulfonylurey nebo inzulínem. Efekt na 
glykemii je dán snížením inzulínové rezistence v tukové tkáni, 
svalech a  játrech, nemá přímý vliv na beta buňky pankreatu. 
V  případě dodržení kontraindikací (srdeční selhání, hepato-
patie) jde o  velmi účinné perorální antidiabetikum, které je 
někdy jediným účinným prostředkem k prolomení těžší inzu-
línové rezistence.

Thiazolidindiony se metabolizují v játrech a u renální insu-
ficience kontraindikovány nejsou (nejsou-li podávány v kom-
binaci s metforminem), zkušenosti s jejich podáváním dialyzo-
vaným pacientům jsou však omezené.

Inhibitory resorpce (akarbóza)
Výhodou akarbózy je příznivý vliv na tělesnou hmotnost 

a malý potenciál interakcí, je možná kombinace se všemi ostat-
ními PAD, při monoterapii akarbózou není riziko hypoglyke-
mie. Přesvědčivá pozitivní data ze studií jsou k dispozici však 
jen u prediabetu (studie STOP-NIDDM). Časté subjektivně 
nepříjemné nežádoucí účinky a s tím spojená nízká complian-
ce k léčbě omezují širší použití akarbózy. U renální insuficien-
ce je možné použití až do stadia CKD 3 včetně (výrobce uvádí 
jako kontraindikaci GFR pod 25 ml/min). Akarbóza nemá 
u nemocných s renální insuficiencí širší uplatnění jednak pro 
malý efekt, jednak vzhledem k  charakteru spíše pomocného 
a zbytného léčiva a časté polypragmázii u těchto nemocných. 
Přestože nízká biologická dostupnost (1–2 %) daná lokálním 
účinkem akarbózy prakticky vylučuje závažnější nežádoucí 
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účinky dané její kumulací, je zapotřebí podobně jako u metfor-
minu vzít v úvahu možnost dehydratace při průjmech a s tím 
spojené riziko progrese selhání ledvin.

Deriváty sulfonylurey (glibenclamid, gliclazid, 
gliquidon, glipizid, glimepirid)

Sekretagoga – spolu s metforminem nejužívanější skupina 
perorálních antidiabetik, léčiva druhé volby po metforminu, 
v  případě jeho intolerance nebo kontraindikace první vol-
by, s postupně klesajícím významem. Pozitivní data ze studií 
jsou k  dispozici jen u glibenklamidu (UKPDS) a gliklazidu 
(ADVANCE), kombinace s  ostatními antidiabetiky je mož-
ná. Nevýhody derivátů sulfonylurey zahrnují riziko hypogly-
kemie, které se výrazně zvyšuje při nepravidelném a malém 
příjmu potravy a u renální insuficience. Výrobci glimepiridu, 
glibenclamidu a gliclazidu doporučují vysazení přípravku 
a jeho nahrazení inzulínem při „těžké renální nedostatečnos-
ti“, za kterou považujeme pokles GFR pod 40 ml/min. Výjimku 
tvoří gliquidon a glipizid, kde použití v pokročilejších stadiích 
renální insuficience (CKD 3–5) za předpokladu zvýšené opa-
trnosti a dobré compliance nemocného možné je, nejčastěji je 
používán gliquidon.

Glinidy (repaglinid, nateglinid)
Sekretagoga – stejně jako deriváty sulfonylurey, půso-

bí spolu s  nimi na stejném receptoru, ale jiné podjednotce. 
Vyznačují se podstatně kratším účinkem, proto se podávají 
třikrát denně k hlavním jídlům. Jde o léky druhé volby – po 
metforminu, v  případě jeho kontraindikace je možné jejich 
podávání i v  monoterapii (většinou nestačí) či v  kombinaci 
s ostatními antidiabetiky. Lze je použít i jako „add-on“ terapii 
k inzulínu. Mezi nežádoucí účinky patří riziko hypoglykemie, 
mají též řadu lékových interakcí. Vylučují se játry, je možné je 
použít i v pokročilejších stadiích renální insuficience.

Inhibitory DPP-4 (sitagliptin, saxagliptin, 
vildagliptin, linagliptin)

Inhibitory DPP-4 blokují degradaci GLP-1 ze střev, čímž 
stimulují při zvýšené hladině glykemie (po jídle) sekreci inzu-
línu, inhibují sekreci glukagonu. Přestávají působit při dosa-
žení euglykemie, takže nevedou k  riziku hypoglykemie, dále 
nezpůsobují zvyšování tělesné hmotnosti – zpomalují eva-
kuaci žaludku a zvyšují pocit nasycení. Užívají se především 
v kombinaci s metforminem, jejich nežádoucí účinky (včetně 
rizika hypoglykemie) jsou srovnatelné s placebem. Zkušenosti 
s podáváním pacientům s chronickou renální insuficiencí jsou 
omezené, proto jsou všechny kontraindikovány ve stadiu CKD 
5, sitagliptin a saxagliptin lze s opatrností v redukované dávce 
podávat ve stadiu CKD 3–4, vildagliptin jen do stadia CKD 2 
včetně. Všechny tři substance jsou eliminovány renálně, v le-
tošním roce je však očekáváno zavedení linagliptinu, který je 
metabolizován extrarenálně. Zvýšení pocitu nasycení a zpo-
malení evakuace žaludku může být problematické u nemoc-
ných s autonomní neuropatií – gastroparézou. S přibývajícími 
zkušenostmi s inhibitory DPP-4 a s ohledem na jejich příznivý 
bezpečnostní profil lze očekávat postupné uvolnění indika-

cí i pro nemocné s pokročilejšími stadii renální insuficience, 
hlavně v  počátečních stadiích diabetes mellitus. Limitující je 
i jejich vysoká cena.

GLP-1 mimetika/analoga (exenatid, liraglutid)
Mechanismus účinku GLP-1 mimetik/analog je podobný 

jako u gliptinů. Nevedou k hypoglykemiím, mohou se kom-
binovat s ostatními PAD, vedou k poklesu tělesné hmotnosti. 
Podávají se podkožní injekcí. Profitují z nich zejména obézní 
nemocní s vyšším rizikem hypoglykemie. Kontraindikací jsou 
pankreatitida a stav po ní, DM 1. typu, chronické střevní záně-
ty, těžší onemocnění jater a karcinom štítné žlázy (liraglutid), 
z hlediska renální insuficience pak pokles GFR pod 30 ml/min. 
Nežádoucí účinky jsou mírné, hlavně gastrointestinální. I zde 
je zásadní limitací cena.

Inzulín
Jak již bylo řečeno v úvodu, chronické selhání ledvin ovliv-

ňuje komplexně i kinetiku exogenně podávaného inzulínu. 
Většinou spolu s  progresí renální insuficience klesá potřeba 
inzulínu. Pro častou labilitu DM u těchto nemocných jsou 
nutné frekventní kontroly glykemií. Z  inzulínů preferujeme 
krátkodobé preparáty, nejlepší zkušenosti máme s krátkodo-
bými analogy. Inzulíny s prodlouženým účinkem (NPH) jsou 
problematické vzhledem k  méně předvídatelnému účinku 
a vyššímu riziku hypoglykemie, je-li jejich podávání ke kom-
penzaci DM nutné, snažíme se podávat jen bed-time inzulín. 
Výjimku tvoří dlouhodobá analoga, nejlepší zkušenost máme 
u labilních nemocných s glarginem. Obecně převažují u našich 
dialyzovaných diabetiků léčených inzulínem analoga.

Diabetik na dialýze
Jak již bylo uvedeno, tvoří dialyzovaní diabetici extrémně 

rizikovou skupinu. Mezi hlavní příčiny patří velmi vysoké kar-
diovaskulární riziko, obtíže s cévním přístupem, riziko infekce, 
ale i autonomní neuropatie. Diabetickou dietu lze často jen ob-
tížně sladit s dietou dialyzovaných nemocných. Je nutné proto 
někdy stanovit priority a zvolit rozumný kompromis. Anuričtí 
diabetici nemohou kompenzovat hyperglykemii glykosurií. 
Během očišťovací procedury dochází ke snížení glykemie s ri-
zikem rozvoje hypoglykemie, proto se u diabetiků používají 
roztoky s  obsahem glukózy, které umožňují glykemii stabili-
zovat. Peritoneální dialýza (PD) je metodou volby zvláště pro 
diabetiky se špatným stavem cév, nevýhodou je ale nefyziolo-
gický obsah glukózy v roztocích pro PD, což vede k nutnosti 
úprav dávkování inzulínu.

Kazuistika č. 1
35letý pacient, diabetik 2. typu (dg. stanovena před třemi 

roky) na monoterapii gliklazidem MR, s arteriální hypertenzí 
(léčenou metoprololem SR a chlorthalidonem/amiloridem), 
dále obezitou II. stupně (BMI 36 kg/m2) byl přijat na interní 
kliniku pro hypertenzní potíže a celkovou nevůli. Z nálezů: kre-
atinin 141 μmol/l, glykemie 12,3 mmol/l, albumin 29 g/l, cho-
lesterol 9,2 mmol/l, triglyceridy 4,8 mmol/l, GMT 1,68 μkat/l, 

FARMAKOTERAPIE DIABETES MELLITUS 2. TYPU U PACIENTŮ S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM LEDVIN

12 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 5/2011



glykovaný hemoglobin 5,3 % (DCCT), proteinurie ++, po se-
sbírání moči 5,12 g/den, clearance kreatininu 81 ml/min, krev-
ní obraz a ostatní parametry bez přílišných pozoruhodností. 
Po kompenzaci tlaku krve byl pacient indikován k provedení 
renální biopsie pro nejasný nefrotický syndrom – suspektně 
diabetická nefropatie, diferenciální dg. neproliferativní glo-
merulonefritida. Renální biopsie byla provedena na Klinice 
nefrologie se závěrem: negativní imunofluorescence, fokálně 
segmentální glomerulonefritida (FSGS) – perihilární varian-
ta. Diabetickou glomerulosklerózu histopatolog nepotvrdil. 
Vzhledem k pravděpodobné sekundární etiologii FSGS – pře-
tížení glomerulů při obezitě – byl nemocný edukován o nut-
nosti redukce tělesné hmotnosti. Byla upravena medikace – na 
hypertenzi nasazen metabolicky příznivý trandolapril/verapa-
mil SR v kombinaci s indapamidem a aliskirenem k dosažení 
maximální nefroprotekce; gliklazid změněn za metformin XR 
s výhledem cílové dávky 2 g/den. Dobře poučený a motivova-
ný nemocný redukoval během 6 měsíců díky režimovým opat-
řením celkem 14 kg, při kontrole v nefrologické poradně po 
redukci tělesné hmotnosti byla bílkovina v moči chemicky ne-
gativní, ve sběru moči 0,05 g bílkoviny/den, kreatinin klesl na 
108 μmol/l, ranní glykemie 5,2 mmol/l, glykovaný hemoglobin 
4,0 %, ostatní parametry ve fyziologických mezích, TK stabilní 
na medikaci aliskirenem, trandolaprilem/verapamilem, inda-
pamid již vysazen, metformin ponechán v dávce 2 g/den.

Lze hovořit o remisi nefrotického syndromu, prognózu po-
važujeme z našeho hlediska za velmi dobrou, pokud si nemoc-
ný udrží stávající hmotnost a bude přetrvávat dobrá kontrola 
TK. Pacient dle našeho názoru výrazně profitoval ze změny 
antidiabetika – metforminem vstupně nebyl léčen pro záchyt 
nadhraničního kreatininu v  séru, avšak bez objasnění příči-
ny azotemie. Lze předpokládat, že by z něj přitom profitoval 
podstatně více než ze sulfonylurey. K dramatickému zlepšení 
stavu a své prognózy však nejvíce přispěl sám po zavedení 
režimových opatření, kterým předcházela podrobná edukace 
a vysvětlení různých možných scénářů onemocnění. V rezervě 
u nemocného by v případě nedostatečné odpovědi na metfor-
min byly ještě inhibitory DPP-4 nebo inkretinová mimetika/
analoga, případně ještě akarbóza.

Kazuistika č. 2
82letá žena byla přijata na interní kliniku pro protraho-

vanou hypoglykemii. Z diabetické průkazky bylo zjištěno, že 
jde o diabetičku 2. typu léčenou glimepiridem. Další medika-
ce byla zjištěna dodatečně od praktického lékaře – acetylsali-
cylová kyselina, isosorbidmononitrát, bisoprolol, famotidin, 
spironolakton, ramipril, citalopram, trazodon. Praktický lékař 
poskytl i výsledky posledních známých laboratorních vyšetře-
ní, poslední hodnota kreatininu získaná měsíc před akutním 
přijetím do nemocnice byla 103 μmol/l, dle grafického výstu-
pu z laboratoře ještě v referenčním rozmezí. S použitím vzorce 
Lund-Malmö (GFR 2011) jsme získali po adjustaci na tělesný 
povrch hodnotu odhadované GFR 32 ml/min, tedy již stadi-
um CKD 3 na hranici s CKD 4. Po třídenním pobytu na JIP 
a následné dvanáctidenní hospitalizaci, kdy byl ihned vysazen 

glimepirid, upravena i ostatní medikace a stav celkově stabili-
zován, byla nemocná propuštěna s malou dávkou gliquidonu 
do domácího ošetřování. Vzhledem k pokročilé renální insu-
ficienci v.s. na podkladě hypertenzní a diabetické nefropatie 
byla předána do péče nefrologické poradny, k dnešnímu datu 
(16 měsíců po propuštění) je bez obtíží, slušně komponova-
ná, hypoglykemie se od propuštění z nemocnice neopakovala 
a nemocná již nikde hospitalizována nebyla, funkce ledvin se 
nezhoršily.

Diskuse a závěr
U diabetiků 2. typu s chronickým onemocněním ledvin je 

výběr vhodné antidiabetické medikace podstatně ztížen. Met-
formin, jinak lék první volby u diabetiků 2. typu, je v pokro-
čilejších stadiích renální insuficience kontraindikován, v  po-
čátečním stadiu onemocnění ledvin je jeho podávání možné. 
Akarbóza nenachází pro svůj malý efekt a nepříjemné nežá-
doucí účinky širší uplatnění. Z derivátů sulfonylurey lze pou-
žít v pokročilejších stadiích CKD gliquidon a glipizid. Glinidy 
lze u nemocných se selháním ledvin použít, většinou však sa-
motné k  dobré kompenzaci DM nestačí, a proto je nutné je 
kombinovat s jinými antidiabetiky. Inhibitory DPP-4 a GLP-1 
mimetika/analoga lze u vybraných nemocných s CKD použít, 
zásadní limitací je však jejich cena a dosud také poměrně malé 
zkušenosti. Z inzulínů jsou výhodnější krátkodobé preparáty, 
prodloužené inzulíny přinášejí vyšší riziko glykemie. Inzulíno-
vá analoga přinášejí výhodu předvídatelnějšího účinku a nižší-
ho rizika hypoglykemie.

Dvě připojené kazuistiky demonstrují nutnost exaktního 
stanovení a zohlednění renální funkce při výběru antidiabeti-
ka. Je popsán příklad z časté praxe, kdy není využit potenciál 
metforminu z obav před jeho nežádoucími účinky v počáteč-
ním stadiu renální insuficience. Druhá kazuistika popisuje si-
tuaci, kdy je přehlédnuta již výrazná renální insuficience, což 
může mít zvláště u křehkých geriatrických pacientů velmi zá-
važné následky.
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Pane profesore, v tomto čísle se nám sešlo hned několik 
zajímavých kazuistik autorů z Vašeho pracoviště. Co je no-
vého u vás, na Interní klinice FN Motol?

Mnoho a současně málo. Pacientů je bohužel stále dosti. 
Máme běžné provozní starosti, chystáme se na akreditaci zdra-
votnického provozu, lékaři a sestry odcházejí, noví přicházejí. 
Tedy běžný život. Velká změna přišla s předáním postgradu-
álního vzdělávání z IPVZ na fakulty. Naše klinika je akredito-
vána pro obory vnitřní lékařství, diabetologie a endokrinolo-
gie, gastroenterologie, nefrologie. Proto nás čeká dosti práce 
na přípravě programů. Snažíme se připravit koordinační tým 
pro vědecké práce na klinice. No a stále přemýšlím o tom, co 
přinese budoucnost, a jak se na ni připravit. Jednoduše řečeno, 
zahálet se moc nedá.

V  oblasti diabetologie došlo k  personální obměně, přišly 
ale nové posily, jako je dr. Marek Honka z  Ostravy, a mladí 
lékaři, kterých si velmi vážím a vkládám do nich naděje, se při-
pravují na atestace.

Diabetologie je obor, který se v posledních letech vyvíjí 
dříve nevídaným tempem, pořád je něco nového, nová far-
maka, léčebné postupy, diagnostika... Je pochopitelně těžké 
odhadovat, které současné objevy a novinky mají před se-
bou velkou budoucnost. Co jsou podle Vás nejperspektiv-
nější objevy poslední doby? Kam kráčí diabetologie?

Největším posunem se dle mého názoru stávají léky zalo-
žené na inkretinech. Před rokem jsem hovořil o naději, nyní 
si myslím, že se již skoro naplňuje. Jsou již dostatečně dlouho 
v  běžném klinickém používání, abychom mohli říci, že jsou 
velmi bezpečné. Současně, v tomto roce byly uveřejněny ana-
lýzy dosavadních studií, které ukazují, že se naplňuje i druhá 
podmínka – pozitivní efekt na kardiovaskulární riziko. Jedna 

Rozhovor
Přednostu Interní kliniky FN v Motole, autora a spoluautora řady knihy a nesčetných článků 

v domácím i zahraničním odborném tisku, edukátora, skvělého (a tudíž vytíženého) přednášejícího 
a školitele, lékaře, vědce a výzkumníka, 

profesora MUDr. Milana Kvapila, CSc., MBA 
není zrovna snadné zastihnout tak, aby měl poklidnou chvilku. Přesto si našel čas a odpověděl na-
šemu časopisu na pár otázek.

poctivá metaanalýza pro exenatid ukázala, že snižuje kardio-
vaskulární riziko o 16–20 %. To vše v  dobře léčené popula-
ci. To je efekt na úrovni statinů, tedy jistý převrat v medicíně. 
I ostatní léky mají podobné výsledky. Vím, že je třeba vyčkat 
do výsledků prospektivních studií, ale soudím, že se blíží doba, 
kdy se inkretinová léčba postaví na druhou pozici za metfor-
minem.

Mimoto, ve vývoji je více než deset zástupců nových léko-
vých skupin. Pokud se nepřihodí nějaká katastrofa, doporučuji 
všem mladým a schopným lékařům, aby se zamyslili nad mož-
nostmi, které se před diabetologií otevírají.

A jaké jsou Vaše nejbližší pracovní plány a cíle?
Chtěl bych pomoci vytvořit právní a ekonomické poraden-

ství pro ambulantní diabetology. Chtěl bych pomoci dopraco-
vání a realizaci Národního diabetologického programu. Chtěl 
bych připravit další díl sborníku Diabetologie, tentokrát 2012, 
tak aby byl k dispozici pro představení na cyklu seminářů s ná-
zvem „Hlavolamy“, který společně s prof. Rušavým a prof. Češ-
kou připravujeme na březen příštího roku. Rád bych už naplá-
noval sympozium Mýty, omyly a pravdy v diabetologii 2012. 
Chtěl bych napsat několik článků, na témata, která mě zaujala. 
Chtěl bych rozšířit aktivity Diabetické asociace, dokončit ně-
které projekty a nové připravit. A taky bych byl rád, kdyby se 
mi naši Interní kliniku podařilo posunout opět o kousek dále 
ve všech oblastech.

No já bych toho chtěl. Ale co by ne, stačí trochu dobré my-
sli, pár přátel a zdraví, pak se jistě vše podaří. Na škarohlídy se 
obracím s úsměvem a každou kritiku pečlivě promýšlím, zdali 
by nemohla sloužit k inspiraci. A život je krátký na lelkování. 
I když je to jedna z možných voleb trávení vyměřeného času, 
kterou nikomu nevyčítám.

odborný časopis pro diabetology, internisty, praktické 
a ostatní lékaře pečující o diabetiky
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Význam screeningu cévních komplikací  
u mladé pacientky s diabetes  
mellitus 1. typu

Souhrn:
Kazuistika popisuje překvapivý podíl ischemie dolních končetin na vzniku syn-

dromu diabetické nohy u mladé pacientky s diabetes mellitus 1. typu. Při dlouhodobě 
špatné metabolické kompenzaci došlo ve věku 42 let k manifestaci výrazné ateroskle-
rózy periferních tepen se syndromem diabetické nohy.

Summary:
The importance of the screening of vascular complications in a young female pati-
ent with type 1 diabetes mellitus 

The case describes a surprising contribution of ischemia of lower extremities 
on a development of the diabetic foot syndrome in a young female patient with type 
1 diabetes mellitus.  Following a long-term poor metabolic compensation a signifi-
cant atherosclerosis of the peripheral arteries with the diabetic foot syndrome mani-
fested at her age of 42.

Piťhová, P. Význam screeningu cévních komplikací u mladé pacientky s diabetes mellitus 1. typu. Kazuistiky 
v diabetologii 9, č. 5: 15–16, 2011.

Klíčová slova: 
 � diabetes mellitus 1. typu
 � syndrom diabetické nohy
 � špatná metabolická 

kompenzace

Key words: 
 �  type 1 diabetes mellitus
 � diabetic foot syndrome
 � poor metabolic 

compensation

Pavlína Piťhová
Interní klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Tab. č. 1: Hodnoty laboratorních výsledků + periferních tlakových indexů
TK paže 
(mmHg)

celkový 
cholesterol

triacylglyceroly 
(mmol/l)

HDL-
cholesterol ABI dx ABI sin TBI dx TBI sin HbA1c (%)

2002 150/85 4,5 1,03 1,50 1,02 1,0 1,0 1,0 12,4

2005 160/85 6,2 1,03 1,92 1,13 1,06 0,84 0,88 8,5

2006 120/70 4,1 1,06 1,46 1,33 1,25 0,79 0,79 9,4

2008 145/80 3,7 1,73 1,42 1,55 0,90 0,90 0,67 10,40

2009 132/78 3,0 1,16 0,87 1,52 0,70 0,92 0,56 9,9

2010 130/80 3,9 1,12 1,49 2,05 0,72 0,75 0,55 10,2

3/2011 110/70 7,5 1,02 1,57 2,39 0,69 0,74 0,24 9,4

Kazuistika
Ženě, narozené v  roce 1969, byl diabetes mellitus (DM) 

1.  typu diagnostikován v  šestnácti letech věku. Metabolic-
ká kompenzace diabetu byla dlouhodobě nedobrá, hodnoty 
glykovaného hemoglobinu se dlouhodobě pohybovaly kolem 
10 % (dle IFCC) i přes snahu intenzifikovat léčbu (vyzkoušena 
byla bez většího efektu na metabolickou kompenzaci i léčba 
inzulínovou pumpou). K manifestaci mikrovaskulárních kom-
plikací došlo po devíti letech trvání nemoci (tj. ve  25 letech 
věku), kdy byla diagnostikována diabetická neproliferativní 
retinopatie, která si v následujících letech vyžádala několikrát 
i fotokoagulaci sítnice laserem. Po 16 letech nemoci (ve 32 le-
tech věku) se manifestovala těžká diabetická neuropatie se syn-

dromem diabetické nohy a recidivujícími otlakovými defekty 
na obou ploskách a mikroalbuminurie, po 18 letech trvání ne-
moci (ve 34 letech věku) se v průběhu pěti měsíců manifesto-
vala Charcotova osteoartropatie na obou dolních končetinách. 
V tuto dobu došlo rovněž k manifestaci hypertenze (léčena in-
hibitory ACE a beta-blokátorem) a za další dva roky i dyslipi-
demie (od počátku léčena statinem, posléze kombinací statin + 
ezetimib). Pacientka nikdy nekouřila, menstruuje pravidelně.

V rámci pravidelného screeningu orgánových komplikací 
diabetu bylo kontrolováno i prokrvení dolních končetin.

V prosinci roku 2010 byla pacientka urgentně operována 
pro akutní apendicitidu. V  rámci prevence trombembolic-
ké nemoci byly provedeny bandáže obou dolních končetin  
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elastickými obinadly a ponechány 72 hodin. Po sejmutí ban-
dáží byla zjištěna přítomnost puchýřů na patě, zevním kotníku 
a na laterální hraně plosky, tj. v místě kostních prominencí (de-
formita v rámci Charcotovy osteoartropatie). Puchýře na patě 
a zevním kotníku byly velmi povrchní a zhojily se za něko-
lik dnů. Defekt na laterální hraně plosky však měl nekrotický 
povrch (což může svědčit pro podíl ischemie na jeho vzniku) 
a  nejevil tendenci k  hojení. Proto byla provedena kontrolní 
fotopletysmografie a byl zjištěn významný pokles periferního 
prokrvení postižené končetiny. Následně provedená CT an-
giografie prokázala difuzní změny všech tří bércových tepen 
vlevo. Z  tohoto důvodu následovala angiografie s  pokusem 
o  perkutánní balónkovou angioplastiku. Arteria (a.) tibialis 
anterior byla uzavřena za odstupem, balónkem byl obtížně re-
kanalizován tuhý uzávěr s velmi dobrým výsledným obrazem. 
A. tibialis posterior a a. fibularis byly chronicky uzavřeny, bez 
známek výtoků, proto jejich rekanalizace nebyla možná. Jedi-
nou průchodnou tepnou tedy zůstala čerstvě zprůchodněná  
a. tibialis anterior, která však velmi dobře plnila i tepny před-
noží. Za tři týdny po provedené PTA se defekt zhojil.

Vzhledem k přítomnosti aterosklerotických změn bylo pá-
tráno po jejich výskytu i v jiných řečištích. V oblasti karotic-
kých tepen jsme nalezli přítomnost aterosklerotických plátů, 
bez stenotických změn a bez progrese v porovnání s vyšetření-
mi z roku 2009 a 2006. Rovněž perfuzní scintigrafie myokardu 
(SPECT) nevykázala známky ischemie v oblasti myokardu.

Po provedené revaskularizaci pacientka užívala tři měsíce 
duální antiagregaci – kyselina acetylosalicylová (ASA) + clo-

MUDr. Pavlína Piťhová
Interní klinika, 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

e-mail: pavla.pithova@seznam.cz

Charcot Jean-Martin (1825–1893) – francouzský neurolog. Po studiu medicíny 
pracoval v Salpêtrière v Paříži. Stal se prvním profesorem neurologie, spolupodílel 
se na vybudování neurologické kliniky svého ústavu a dovedl ji na světovou úroveň. 
Jeho zájem poutala mj. hysterie, snažil se nalézt vztahy mezi pozorovanými příznaky 
nervových onemocnění a patologií nervové tkáně, studoval patologii míchy ad. Jeho 
asi nejslavnějším odborným pojednáním jsou Přednášky o nemocech nervové soustavy, 
ale věnoval se i interní medicíně. S  jeho jménem je spojeno na 15 lékařských epo-
nym, mj. syndrom Charcot-Marie-Tooth, Charcotovy zóny aj. Byl vynikajícím učite-
lem a mezi jeho žáky najdeme řadu později slavných osobností – Josefa Babinského, 
Pierra Janet, Alberta Londe aj. 

(zdroj informací: archiv redakce)

pidogrel, posléze jen samotnou ASA, byla upravena i antihy-
pertenzivní terapie a znovu nastavena kombinovaná hypoli-
pidemická léčba simvastatin + ezetimib, která byla vysazena 
při apendektomii, a po jejím přerušení došlo k výrazné elevaci 
hodnoty celkového cholesterolu. Delší vysazení dlouhodobě 
užívané léčby statinem může navíc vést i k  poruše stability 
aterosklerotických plátů a zvýšení výskytu kardiovaskulárních 
komplikací (např. Pineda et Cubeddu 2011).

Nemocná je nadále je bez potíží, klaudikace nemá, defekt 
zůstává zhojen.

Diskuse a závěr
Z výše uvedeného vyplývá nutnost pátrat po přítomnosti 

makrovaskulárních komplikací diabetu i v relativně mladším 
věku a i u pacientů s diabetes mellitus 1. typu, kde je kladen 
důraz především na screening mikrovaskulárních komplikací 
diabetu. Většího důrazu je třeba i u pacientů s dalšími riziko-
vými faktory aterosklerózy – tj. hypertoniků a pacientů s dys-
lipidemií. V neposlední řadě je zapotřebí dbát na kontinuitu 
léčby dyslipidemie.

Literatura
Pineda, A., Dubeddu, L. X. Statin rebound or withdrawal syndrome: does it exist? Curr 
Atheroscler Rep 13, 1: 23–30, 2011.
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Vyrovnání poměru bazálního a prandiálního 
analoga vede ke zlepšení kompenzace  
a příznivě ovlivňuje komplikace u diabetes 
mellitus 1. typu

Souhrn:
Prezentovaná kazuistika čtyřicetileté pacientky s diabetes mellitus 1. typu ukazu-

je, jak úprava poměru bazálního a prandiálního analoga vede ke zlepšení kompen-
zace diabetu, bez zásadní změny celkové denní dávky inzulínu. V uvedeném případě 
má také příznivý vliv na neuropatické obtíže pacientky.

Summary:
The basal and postprandial analogue ratio balancing results in the improvement of the 
compensation and favourably affects the complications in type 1 diabetes mellitus

The presented case of a 40years female patient with type 1 diabetes mellitus shows 
how an adjustment of the basal and postprandial analogue ratio leads to the impro-
vement of compensation of diabetes without a substantial change of the total daily 
dose of insulin. In the given case, it also has had a favourable effect on neuropatic 
complaints of the patient.

Pátková, H., Janíčková Žďárská, D., Fajtlová, V., Scheinost, M. Vyrovnání poměru bazálního a prandiálního 
analoga vede ke zlepšení kompenzace a příznivě ovlivňuje komplikace u diabetes mellitus 1. typu. Kazuistiky 
v diabetologii 9, č. 5: 17–18, 2011.

Klíčová slova: 
 � diabetes mellitus 1. typu
 � kompenzace diabetu
 � diabetická neuropatie

Key words: 
 � type 1 diabetes mellitus
 � compensation of diabetes
 � diabetic neuropathy

Helena Pátková, Denisa Janíčková Žďárská,  
Vendula Fajtlová, Michal Scheinost
Interní klinika, FN Motol, Praha

Úvod
Inzulín je tvořen beta buňkami Langerhansových ostrův-

ků pankreatu. Z celkové denní produkce inzulínu připadá asi 
50 % na bazální sekreci a druhá polovina na stimulovanou se-
kreci. Bazální sekrece zajišťuje blokádu nadměrné produkce 
glukózy játry a normální hodnoty glykemie nalačno. Stimulo-
vaná (prandiální) sekrece představuje inzulín secernovaný při 
příjmu potravy a hraje stěžejní roli v regulaci postprandiální 
glykemie (Pelikánová et Bartoš 2011). V praxi bychom měli 
v  analogových intenzifikovaných režimech zachovat poměry 
prandiální a bazální sekrece inzulínu zdravých. Optimalizace 
obou, jak lačné, tak postprandiální glykemie je totiž nezbyt-
ná k dosažení uspokojivé metabolické kompenzace diabetiků 
(Pickup et al. 2003).

Kazuistika
Čtyřicetiletá pacientka je léčena s diabetes mellitus 1. typu 

od 23 let věku, hodnoty glykovaného hemoglobinu dlouhodo-

bě kolem 7 %. Z komplikací je přítomna symetrická diabetická 
neuropatie, převážně senzitivní dle elektromyografie (EMG), 
v terapii duloxetin (Cymbalta), incipientní diabetická nefropa-
tie, neproliferativní retinopatie. Dále léčena statiny pro hyper-
cholesterolemii.

V  dubnu 2011 náhle projevy profuzních vodnatých prů-
jmů, frekvence 15–20 stolic denně včetně noci. Pacientku to 
výrazně limitovalo v běžném životě, byla nucena užívat vložky 
pro inkontinenci vodnaté stolice. Kultivace stolice negativní, 
laboratorně v normě. Vyzkoušela řadu léků: loperamid (Imo-
dium), diosmektit (Smecta), difenoxylát + atropin (Reasec), 
aktivní uhlí (Carbo), Lactobacillus; vše bez efektu. Od vzniku 

Langerhans Paul (1847–1888) – německý fyziolog a patolog. Narozen v Berlíně, syn 
lékaře. Medicínu začal studovat v Jeně, studia dokončil v Berlíně. Procestoval Blízký 
východ, jako lékař působil v polní ambulanci během prusko-francouzské války. 
V roce 1871 mu zajistil R. Virchow místo prosektora v patologické anatomii na uni-
verzitě ve Freiburgu, kde se nakazil TBC, na niž později zemřel. Roku 1869 publikoval 
nález specifických buněk v pankreatu, ale bez znalosti jejich funkce. Zkoumal rovněž 
epidermis a popsal „neuronům podobné větvené kožní buňky“. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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obtíží došlo rovněž ke zhoršení glykemických profilů ve smyslu 
hyperglykemií a vzestupu glykovaného hemoglobinu na 9,5 %.

Pacientka byla odeslána k  vyšetření na Neurologickou 
kliniku FN Motol, kde bylo provedeno funkční vyšetření au-
tonomního nervového systému. Nález svědčil pro těžkou 
autonomní diabetickou neuropatii s parasympatickou i sym-
patickou denervací srdce. Průjem byl pravděpodobně gastro-
intestinálním projevem diabetické autonomní neuropatie. Pa-
cientka byla předána do péče Diabetologického centra Interní 
kliniky FN Motol.

K vyloučení organické příčiny obtíží bylo za hospitalizace 
doplněno kolonoskopické vyšetření s  normálním slizničním 
nálezem, imunologické vyšetření k  vyloučení celiakie s  ne-
gativním výsledkem, ostatní malabsorpční syndromy rovněž 
vyloučeny. Následně ambulantně provedena magnetickou re-
zonancí enteroklýza bez patologie.

Kompenzace diabetu byla nadále neuspokojivá, ranní hy-
perglykemie kolem 12 mmol/l, pacientka na terapii inzulíno-
vými analogy (inzulín detemir 8 U ve 22 hod, inzulín aspart 
10-10-10 U).

V srpnu 2011 glykovaný hemoglobin 10,5 %; byla prove-
dena výměna bazálního analoga z inzulínu detemir na inzulín 
glargin s  úpravou poměru bazálního a prandiálního analoga 
(inzulín glargin 16 U s  hlavní večeří, inzulín aspart 4–6 U 
k jídlu).

Po měsíční léčbě se stav pacientky výrazně zlepšil, průjmy 
1–2x denně, glykemie celkově poklesly (glykemie nalačno do 
7 mmol/l), bez výskytu nočních hypoglykemií. Glykovaný he-
moglobin poklesl o 1 %. Pacientka je nadále ve sledování Dia-
betologického centra FN Motol.

MUDr. Helena Pátková
Interní klinika, FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Diskuse a závěr
Kazuistika je dokladem toho, že nastavení léčby tak, aby 

se více přibližovala fyziologické sekreci inzulínu zdravých je-
dinců, vede ke zlepšení metabolické kompenzace a k ovlivnění 
komplikací, bez zásadní změny celkové denní dávky inzulínu. 
Dřívější režimy bazál-bolus, kde byly k dispozici pouze humán-
ní inzulíny, byly značně limitovány v optimalizaci glykemií pro 
nevyhovující profil NPH s vrcholem v nočních hodinách a ri-
zikem hypoglykemií. Bazální sekreci částečně suplementova-
ly krátkodobé inzulíny, což vedlo k rozkolísání glykemických 
profilů. V dnešní době, kdy jsou na trhu inzulínová analoga, je 
možné tyto překážky snáze překonat (Rosenstock et al. 2000; 
Fulcher et al. 2005). Bezvrcholové působení glarginu dovoluje 
bezpečně navyšovat dávku až k požadovaným 50 % a vede ke 
stabilizaci glykemií.

Literatura
Fulcher, G. R., Gilbert, R. E., Yue, D. K. Glargine is superior to neutral protamine 
Hagedorn for improving glycated haemoglobin and fasting blood glucose levels during 
intensive insulin therapy. Intern Med J 35, 9: 536–542, 2005.
Pelikánová, T., Bartoš, V. Praktická diabetologie. Praha: Maxdorf, 2011.
Pickup, J. et al. Textbook of diabetes. Oxford: Blackwell Science, 2003.
Rosenstock, J., Park, J., Zimmermann, J.; U.S. Insulin Glargine (HOE 901) Type 1 Diabetes 
Investigator Group. Basal insulin glargine (HOE 901) versus NPH insulin in patients with 
Type 1 diabetes on multiple daily insulin regiments. U.S. Insulin Glargine (HOE 901) 
Type 1 Diabetes Investigator Group. Diabetes Care 23, 8: 1137–1142, 2000.

VYROVNÁNÍ POMĚRU BAZÁLNÍHO A PRANDIÁLNÍHO ANALOGA VEDE KE ZLEPŠENÍ KOMPENZACE ...
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Nepřesnost glukometru jako příčina 
opakovaných hypoglykemií

Souhrn:
V této kazuistice uvádíme příklad pacientky s diabetes mellitus 1. typu léčené in-

tenzifikovaným inzulínovým režimem s velmi rozdílnými hodnotami glykemií způ-
sobenými chybně měřícím glukometrem. Změřené domnělé hyperglykemie se paci-
entka snažila korigovat pomocí další aplikace inzulínu. Takto došlo k opakovaným 
hypoglykemickým epizodám, které byly spojeny dokonce s poruchou vědomí.

Summary:
Inaccuracy of glucometer as a cause of recurring hypoglycemias 

We present a case of a female patient with type 1 diabetes mellitus who was treated 
with an intensified insulin regimen and very different levels of glycemia caused by 
an incorrectly measuring glucometer. The patient tried to correct the measured ap-
parent hyperglycemia by additional administration of insulin. This led to recurrent 
hypoglycaemic episodes that were even associated with impaired consciousness.

Fajtlová, V., Janíčková Žďárská, D., Pátková, H., Scheinost, M. Nepřesnost glukometru jako příčina 
opakovaných hypoglykemií. Kazuistiky v diabetologii 9, č. 5: 19–20, 2011.

Klíčová slova: 
 � diabetes mellitus 1. typu
 � selfmonitoring glykemií

Key words: 
 � type 1 diabetes mellitus
 � self-monitoring of 

glycemia

Vendula Fajtlová, Denisa Janíčková Žďárská, 
Helena Pátková, Michal Scheinost
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Úvod
Selfmonitoring (samostatná kontrola diabetu) přispí-

vá k  dosažení dobré kompenzace diabetu a dává nám obraz 
o průběhu onemocnění mezi jednotlivými návštěvami pacien-
ta v ordinaci.

Předpokladem zlepšení kompenzace při selfmonitoringu 
je, že pacient:
•	 je dostatečně a opakovaně edukován;
•	 má důvěru ve své vlastní schopnosti, má dobré materiální 

vybavení a podmínky;
•	 vede vlastní záznamy o sledovaných parametrech;
•	 na zjištěné výsledky reaguje úpravami léčebného režimu;
•	 zná kritéria kompenzace diabetu a má stanoveny své indi-

viduální cíle;
•	 diskutuje s ošetřujícím lékařem nad svými záznamy.

Glykemii si pacient stanovuje glukometrem po důkladném 
zaučení v technice stanovení glykemie. Jednou až dvakrát roč-
ně je nutná kontrola správnosti měření glukometrem srovná-
ním s laboratorními hodnotami. Dle aktuálně platné ISO nor-
my vyhovuje přesnost ±20 % z  naměřené hodnoty glykemie 
ve srovnání s hodnotou změřenou v laboratoři. O správnosti 
měření se lze přesvědčit také porovnáním vlastních profilů pa-
cienta s ukazateli dlouhodobé kompenzace (HbA1c).

V úvahu je třeba vzít také rozdílnost stanovení v plné ka-
pilární krvi (glukometr) a v  plazmě (většina laboratorních 
hodnot). Hodnoty v plné krvi mohou být v závislosti na he-
matokritu nižší než v plazmě. Většina glukometrů v ČR je dnes 
kalibrována na plazmu.

Princip měření pomocí glukometru spočívá v kvantitativ-
ním odečtu koncentrace glukózy z testovacích proužků pomocí 
metody kolorimetrické, kolorimetrické průsakové, elektroche-
mické nebo měřením odrazu světla, přičemž dnešní glukome-
try pracují prakticky již pouze na principu elektrochemické re-
akce. Každý glukometr má specifický typ testovacích proužků 
a nelze je až na výjimky zaměňovat. Ošetřující tým musí paci-
enta poučit o správných zásadách skladování diagnostických 
proužků a dále o omezené životnosti diagnostických proužků, 
po datu exspirace už proužky nezajišťují spolehlivost naměře-
ných výsledků a některé přístroje ani měření neprovedou.

Nejčastější zdroje chyb při selfmonitoringu pomocí gluko-
metru:
•	 místo vpichu (pozor na alternativní místa vpichu, která 

nejsou vhodná pro měření ve stresu, nemoci, při velkém 
kolísání glykemie,…);

•	 špatná kvalita proužků – nepatřičné zacházení s proužky, 
nedodržení exspirační doby, nesprávné skladování (zvlh-
nutí, přehřátí);
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•	 nedodržení času – předčasné nanesení vzorku, předčasné 
vyjmutí proužku;

•	 nedostatečné množství krve;
•	 porucha vlastního přístroje;
•	 znečištěný glukometr (testační pole);
•	 chybný kód (kalibrace);
•	 slabé baterie;
•	 interferující cukry v  enzymových reakcích u některých 

typů glukometrů (s obsahem enzymu glukózodehydroge-
názy s kofaktorem PQQ).

Glykemie může pacient monitorovat též glukózovými sen-
zory (CGMS – continous glucose monitoring system). Celé 
monitorovací zařízení se skládá z vlastního senzoru zavedené-
ho do podkoží, z transmiteru přenášejícího signál a z přijíma-
če s monitorem, který signál analyzuje. Z monitoru je možné 
registrované glykemie přenášet do počítače, vytisknout křivky 
a provádět jejich podrobnou analýzu.

Aktuální zobrazení hodnoty glykemie na obrazovce moni-
toru je možné sledovat při tzv. real-time monitoraci.

Kazuistika
34letá pacientka, u níž byl diabetes mellitus 1. typu dia-

gnostikován v únoru roku 2008, kdy byla hospitalizována pro 
těžkou ketoacidózu při prvozáchytu diabetu. Stav byl kom-
plikován rozvojem sepse při bilaterální bronchopneumonii 
s  respirační insuficiencí a rozvojem akutního selhání ledvin 
s nutností orotracheální intubace, umělé plicní ventilace a pře-
chodné hemodialyzační podpory. Po stabilizaci stavu byla 
v březnu 2008 dimitována na intenzifikované inzulínové tera-
pii humánními inzulíny a předána do péče ambulantního dia-
betologa a nefrologa.

Začátkem roku 2009 registrovala pacientka opakovaně leh-
čí hypoglykemie v ranních a dopoledních hodinách, po změ-
ně nočního humánního inzulínu na dlouhodobý analog do-
šlo k  výraznému omezení hypoglykemických epizod. V  roce 
2009 pacientka neplánovaně otěhotněla. V průběhu gravidity 
byla převedena na léčbu kombinací analog. Porod proběhl 
bez komplikací v březnu roku 2010. Dlouhodobá metabolic-
ká kompenzace byla po celou dobu léčby uspokojivá (hodnoty 
glykovaného hemoglobinu 4,2–6,6 % dle IFCC). Po porodu 
došlo k rozvoji syndromu nerozpoznání hypoglykemií, opako-
vaně musela zasahovat RZP pro poruchy vědomí. V dané době 
byla přítomna výrazná variabilita glykemií, i v rámci jednotli-
vých glykemických profilů, která gradovala v druhé polovině 
roku 2010. Opakovaně si pacientka měřila extrémní hypergly-
kemie s následnými poklesy a opětovnými vzestupy glykemií 
(viz tab. č. 1). Byla značná diskrepance mezi hodnotou HbA1c 
(5,5 %) a měřenými glykemiemi. Ošetřující diabetolog dokon-
ce zvažoval převedení na kontinuální subkutánní infuze inzu-
línu (CSII).

Při ambulantní kontrole v  prosinci 2010 byla změřena 
glykemie na vlastním glukometru pacientky a současně na 
dalším glukometru a byl zjištěn rozdíl 5 mmol/l. Na základě 
těchto skutečností byl pacientce vydán nový glukometr, který 
již udával výsledky v  souladu s  realitou (žádné domnělé hy-
perglykemie). Situace se po výměně glukometru stabilizovala, 
měřené glykemie již odpovídají skutečnosti, pacientka je bez 
závažných hypoglykemických příhod. Zavedení terapie via 
CSII bylo tedy prozatím odloženo.

Závěr
Výše uvedená kazuistika je příkladem toho, že při selfmo-

nitoringu glykemií může docházet k pre- i analytickým chy-
bám při měření (faktory prostředí, faktory uživatele, exogenní 
a endogenní interference, chybně měřící glukometr nevyjíma-
je).

V případě naší pacientky chybně měřící glukometr udával 
výsledky v  rámci hyperglykemií, které neodpovídaly skuteč-
nosti, a na základě těchto domnělých hyperglykemií pacientka 
aplikovala další dávky inzulínu, které vedly k opakovaným hy-
poglykemickým stavům. Situace byla vyřešena vydáním nové-
ho glukometru.
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Tab. č. 1: Příklady glykemií z deníku pacientky

glykemie (mmol/l)
datum snídaně oběd večeře
  před po před po před po
11.10.2010 28,3   36,7   34,5  

12.10.2010 31,7   21,1   29,5  

13.10.2010 19,9   20,3   23,5  

14.10.2010 30,2   18,5   24,0  

15.10.2010 25,2 2,7 24,0   38,6  

16.10.2010 29,9 3,7 9,3   16,8  

17.10.2010 31,3 3,2 6,1   23,5  

18.10.2010 40,2   36,6   39,6  

19.10.2010 21,2   12,4   29,2  

20.10.2010 15,4 3,2 30,0   35,2  

21.10.2010 9,0   4,6   38,7  

22.10.2010 25,0   34,1   7,3  

23.10.2010 20,6   8,6   33,9  

24.10.2010 39,0 3,2 9,9   13,4  

25.10.2010 23,1   27,3      
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Kloubní chondrokalcinóza jako příčina 
recidivující polyartritidy u diabetika  
1. typu

Souhrn:
Kazuistika popisuje případ polyartritidy nosných kloubů u pacientky s  diabe-

tes mellitus 1. typu, včetně diagnostického programu, který vedl k průkazu kloub-
ní chondrokalcinózy. Po zjištění příčiny polyartritidy bylo nutné vyloučit spektrum 
onemocnění spojených s kloubní chondrokalcinózou. Prozatím zůstává nejasné, zda-
li jde o koincidenci dvou onemocnění nebo kauzální vztah.

Summary:
Articular chondrocalcinosis as a cause of recurrent polyarthritis in a patient with 
type 1 diabetes mellitus

The case describes polyarthritis of weight bearing joints in a patient with type 
1 diabetes mellitus including diagnostic programme that led to a prove of the articu-
lar chondrocalcinosis. Following the detection of the cause of the polyarthritis it was 
necessary to rule out a range of diseases associated with the articular chondrocalci-
nosis. Until now, it remains unclear if it is a coincidence of two diseases or a causal 
relationship

Scheinost, M., Pátková, H., Fajtlová, V. Kloubní chondrokalcinóza jako příčina recidivující polyartritidy 
u diabetika 1. typu. Kazuistiky v diabetologii 9, č. 5: 21–23, 2011.
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 � kloubní chondrokalcinóza
 � diabetes mellitus

Key words: 
 � articular 

chondrocalcinosis
 � diabetes mellitus
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Úvod
Kloubní chondrokalcinóza je vzácné onemocnění pohy-

bového aparátu způsobené ukládáním krystalů kalciumpyro-
fosfát dihydrátu. Onemocnění se projevuje recidivující krys-
talovou artropatií vedoucí k rozvoji sekundární osteoartrózy. 
Patogeneticky jde o pyrofosfátovou kalcifikaci v důsledku lo-
kální akumulace anorganického pyrofosfátu v místech naruše-
né integrity kloubní chrupavky.

Kloubní chondrokalcinóza má dvě formy: hereditární 
onemocnění s nejčastěji autozomálně dominantní dědičností 
a sekundární chondrokalcinóza spojená s metabolickými a en-
dokrinními chorobami. V případě izolovaného výskytu kloub-
ní chondrokalcinózy je třeba vyloučit spektrum endokrinních 
a metabolických onemocnění spojovaných s  jejím výskytem. 
Kauzální spojení těchto onemocnění s  kloubní chondrokal-
cinózou není dostatečně prokázáno a existuje pouze výčet 
onemocnění, které jsou řazeny do skupin podle předpokláda-
né pravděpodobnosti příčinné souvislosti. Diabetes mellitus, 
který byl řazen do skupiny s menší pravděpodobností výskytu, 

je nyní řazen do skupiny s nedostatečně prokázaným spojením 
s kloubní chondrokalcinózou.

Kazuistika
53letá pacientka s diabetes mellitus 1. typu byla hospitali-

zována na našem pracovišti k podání série infuzí s kyselinou 
thioktovou pro symetrickou senzitivně-motorickou polyneu-
ropatii. Diabetes mellitus byl nemocné diagnostikován ve 
13 letech a dlouhodobá metabolická kompenzace v posledních 

Gitelman Hillel Jonathan (1933) – americký lékař. Syndrom, odlišný v některých 
příznacích od Bartterova syndromu (vyšší věk pacientů, polyurie aj.), popsal a pub-
likoval v roce 1966.

Bartter Frederick Crosby (1914–1983) – americký lékař. Narodil se v  Manile na 
Filipínách, kde jeho otec působil jako misionář. Vystudoval Harvard, za války působil 
ve zdravotní službě a poté do začátku padesátých let pracoval na endokrinologickém 
oddělení Massachusettské všeobecné nemocnice. Později působil jako endokrinolog 
v National Institute of Health v Bethesdě. Profesorem se stal na University of Texas 
Health Science Center.

(zdroj informací: archiv redakce)
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dvou letech byla hraničně uspokojivá. Mimo diabetes mellitus 
s pozdní komplikací ve formě diabetické neuropatie se nemoc-
ná léčila pro arteriální hypertenzi. V terapii nemocná užívala 
inzulín (intenzifikovaným režimem), kombinovaný fixní pre-
parát losartan/hydrochlorothiazid a pregabalin.

Při odběru vstupní anamnézy si pacientka stěžovala na 
opakovaný výskyt silných bolestí a otoků kolenních kloubů, 
někdy doprovázený i stejnými obtížemi v talokrurálních klou-
bech. K epizodám artritid docházelo přibližně dvakrát až tři-
krát za rok od roku 2009 a artritidy se vyskytovaly v  časové 
vazbě na fyzickou zátěž. Obtíže odezněly po několika dnech 
užívání nesteroidních antirevmatik. Bolest a ranní ztuhlost tr-
vala téměř po celý den.

Při prvním výskytu obtíží byla nemocná vyšetřena na lé-
kařské službě první pomoci (LSPP), kde jí byl předepsán diklo-
fenak a doporučen fyzický klid. Při opakování obtíží se paci-
entka nechala vyšetřit v ortopedické ambulanci, kde byla od té 
doby dispenzarizována. Při vstupním vyšetření byla na skia-
gramu kolenních kloubů zjištěna incipientní gonartróza vpra-
vo. Vzhledem k vazbě na fyzickou zátěž (turistický výlet) byly 
obtíže uzavřeny jako mechanická synovialitida při iritované 
artróze I. stupně. Pacientce byla provedena punkce kolenního 
kloubu s instilací depotního kortikoidu a předepsán perorální 
diklofenak. Získaný punktát nebyl zaslán na další rozbor. Při 
recidivě obtíží v následujících dvou letech byla opakovaně do 
kolenních kloubů instilována kyselina hyaluronová. Poslední 
ataka artritid odezněla týden před nástupem k hospitalizaci.

S  ohledem na anamnesticky udávanou polyartirtidu pa-
cientka za hospitalizace absolvovala diagnostický program 
k  určení etiologie polyartritidy. S  ohledem na autoimunitně 
podmíněné onemocnění v  osobní anamnéze nemocné bylo 
pomýšleno na imunitní podklad obtíží. Pacientka vyloučila 
přítomnost Raynaudova fenoménu, sicca symptomů, kožních 
projevů včetně psoriázy, očních zánětů, entezitid i zánětlivé 
bolesti zad. Imunologické vyšetření bylo negativní (revma-
toidní faktor, anticitrulinové protilátky, antinukleární proti-
látky, estrahovatelné nukleární antigeny, protilátky proti sku-
pině bílých krvinek, komplement). Vyšetření HLA B27 bylo 
negativní. Skiagram hrudníku byl bez průkazu fluidothoraxu. 
Vyloučeny byly také běžné infekční příčiny artritid (Borrelia, 
infekční hepatitidy, chlamydie, mykoplasma, ureoplasma). Vy-
loučení paraneoplastické etiologie nebylo provedeno pro nález 
typického obrazu chondrokalcinózy na skiagramu kolenních 
a talokrurálních kloubů (kalcifikační pruhy lemující epifýzy).

Pacientce byla vysvětlena povaha onemocnění a proveden 
screening onemocnění asociovaných s  kloubní chondrokal-
cinózou: hyperparatyreóza (Ca, P, imunoreaktivní parathor-
mon – iPTH), hypotyreóza, hypertyreóza (tyreotropní hor-

mon – TSH, volný tyroxin – fT4), Bartterův a Gitelmanův 
syndrom (Na, K, Cl, Ca, P, Mg v séru a v moči), hereditární 
hemochromatóza (Fe, feritin, saturace transferinu, ultrazvuk 
břicha). Screening neprokázal uvedená onemocnění, odhalil 
pouze mírnou hypomagnezemii.

S ohledem na hypomagnezemii, která se řadí k rizikovým 
faktorům kloubní chondrokalcinózy, byla antihypertenzní te-
rapie změněna z fixní kombinace losartan/hydrochlorothiazid 
na perindopril/amlodipin. Pacientka byla předána do ambu-
lantní péče Revmatologického ústavu v Praze.

Diskuse
Diabetes mellitus se již neřadí mezi onemocnění s  prav-

děpodobným vztahem ke kloubní chondrokalcinóze, ale mezi 
onemocnění s nedostatečným průkazem spojení s tímto one-
mocněním. U naší pacientky není chondrokalcinóza přítomna 
v  příbuzenstvu, ani nebyla prokázána přítomnost klasických 
onemocnění spojených s kloubní chondrokalcinózou. Existují 
kazuistická sdělení o vztahu opakované intraartikulární apli-
kace hyaluronové kyseliny a chondrokalcinózy. U nemocné 
byla přítomna kalcifikace i na talokrurálním skloubení, kam 
hyaluronová kyselina nebyla aplikována.

Asociace chondrokalcinózy s  jinými onemocněními je 
vzhledem k velmi malé prevalenci tohoto onemocnění obtíž-
ně prokazatelná a doporučení expertů se opírají pouze o malé 
soubory pacientů či kazuistická sdělení. Z tohoto důvodu jsou 
kazuistiky předkládající současný výskyt dvou onemocnění 
cenné, ačkoli nelze prokázat, zdali jde o kauzální vztah či koin-
cidenci dvou chorob.

Závěr
Kazuistika popisuje diferenciálně diagnostický postup k ur-

čení příčiny polyartritidy nosných kloubů u pacientky s diabe-
tes mellitus 1. typu včetně screeningu asociovaných onemoc-
nění se zjištěnou vzácnou krystalovou artropatií. Screening 
neprokázal žádné ze zvažovaných onemocnění, pouze diabetes 
mellitus, který v současné době není považován za onemocně-
ní s dobře prokázanou příčinnou souvislostí. K pomoci vyjas-
nit obtížně prokazatelnou asociaci kloubní chondrokalcinózy 
s ostatními chorobami by mohla přispět i tato kazuistika.
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Význam klasifikace diabetes mellitus

Souhrn:

Klasifikace a specifikace typu diabetu je významná pro určení léčebného plánu 
a  medikace. Prezentovaná kazuistika ukazuje, že správná diagnóza byla indikací 
k vysazení inzulinoterapie, a to i po 12 letech trvání diabetu.

Summary:
The importance of the classification of diabetes mellitus

The classification and specification of the type of diabetes is important for a de-
finition of a therapeutical plan and a treatment. The presented case shows that the 
correct diagnosis was an indication for a discontinuation of the insulin treatment, 
even after 12 years of the disease. 

Janíčková Žďárská, D. Význam klasifikace diabetes mellitus. Kazuistiky v diabetologii 9, č. 5: 24–25, 2011.

Klíčová slova: 
 � klasifikace diabetes 

mellitus
 � MODY

Key words: 
 � classification of diabetes 

mellitus
 � MODY

Denisa Janíčková Žďárská
Interní klinika, FN Motol, Praha

Úvod
Diabetes mellitus je hetorogenní skupinou onemocnění, 

jejichž společným jmenovatelem je hyperglykemie. Jednotlivé 
nozologické jednotky se liší etiopatogeneticky, s čímž souvisí 
průběh onemocnění, léčba a v neposlední řadě sklon k orgá-
novým komplikacím. Stanovení přesné diagnózy, specifikace 
typu diabetu, je proto zásadní. Určit typ diabetu se v mnoha 
případech podaří až po letech trvání onemocnění, kdy zejmé-
na klinický obraz dotvoří finální diagnózu.

V rámci diferenciálně diagnostické úvahy se nejčastěji se-
tkáváme s DM 2. typu, DM 1. typu (zejména pak jeho mani-
festace ve vyšším věku – LADA, Latent autoimmune diabetes 
of adults) a s ostatními specifickými typy diabetu, které mohou 
diagnostické rozvahy zkomplikovat. Podle poslední aktuál-
ní zprávy ÚZIS (26/2011) byla prevalence DM 1. typu 6,9 %, 
2. typu 91,8 %, ostatních specifických typů diabetu 1,3 %. Ve 
skutečnosti ovšem tato čísla budou odlišná. Tak například 
prevalence DM typu LADA se dle dostupných studií pohybu-
je běžně okolo 10 % všech diabetiků (Fourlanos et al. 2005). 
V souvislosti se stále se zdokonalující diagnostikou, a to zejmé-
na v analýze genetické, narůstá prevalence monogenně pod-
míněného diabetu – MODY (Maturity Onset Diabetes of the 
Young). MODY představuje diabetes mellitus s časným začát-
kem a autozomálně dominantním typem dědičnosti. Za časný 
začátek považujeme manifestaci diabetu nebo nález hypergly-
kemie alespoň u jednoho člena rodiny před 25. rokem života. 
Ostatní členové rodiny mohou být diagnostikováni až v poz-
dějším věku. Jednotlivé podtypy MODY lze klinicky rozdělit 
do dvou skupin: diabetes transkripčních faktorů (reprezento-
ván zejména MODY 3, ale také MODY 1, MODY 4, MODY 5, 
MODY 6) a glukokinázový diabetes (MODY 2). Odhadnout 
četnost MODY je obtížné, zejména z důvodu mnohdy chybě-

jících symptomů a jen mírné hyperglykemie (MODY 2). Čet-
nost záchytu však také závisí na výběru studované populace. 
Tak například pacienti s MODY 3 diabetem (s mutací v HNF-
-1a genu) představují zřejmě 1–2 % všech osob s diabetem. 
Mezi podtypy MODY mají jednoznačně největší zastoupení 
– v Německu 35 %, ve Francii 50 % a ve Velké Británii 73 %. 
V  České republice byla zachycena 11% prevalence MODY 3 
mezi všemi pacienty s MODY diabetem. Prevalence MODY 2 
byla v ČR zjištěna 30% opět mezi všemi podtypy MODY dia-
betes (Průhová et al. 2003).

Jak řečeno výše, správné určení diagnózy přináší význam-
nou klinickou informaci, potřebnou pro rozhodování o opti-
málním léčebném přístupu, jak demonstruje následující kazu-
istika.

Kazuistika
Jedná se o ženu, narozenou v roce 1943, hmotnost 69 kg, 

výška 174 cm (BMI 22,8 kg/m2).
Diagnóza diabetu byla vyslovena ve věku 45 let (v  roce 

1998), kdy v rámci preventivní prohlídky byla zachycena hy-
perglykemie. V době diagnózy měla HbA1c 4,9 % (dle IFCC), 
sníženou endogenní produkci inzulínu, naměřena lačná hladi-
na C-peptidu 400 pmol/l (norma FNM 370,0–1 470,0 pmol/l), 
nicméně autoprotilátky, které by potvrdily DM 1. typu, byly 
negativní. Jelikož se jednalo o štíhlou nemocnou s již zmíně-
nou inzulinopenií, byla od počátku léčena intenzivní inzulí-
novou terapií. Klasifikována byla jako idiopatický LADA dia-
betes. Co je pozoruhodné, již v době diagnózy byly na očním 
pozadí přítomny hemoragie a vatovitá ložiska. Tento nález 
hovoří proti diagnóze DM 1. typu, neboť specifické orgánové 
komplikace jako retinopatie jsou dány výškou a délkou trvání 
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hyperglykemie, tudíž její přítomnost při záchytu DM 1. typu, 
narozdíl od DM 2. typu, je prakticky nemožná. Pacienta dovede 
k lékaři spíše ketoacidóza, než rozvinutá mikrovaskulární kom-
plikace. Po celou dobu sledování byla nemocná výborně meta-
bolicky kompenzována, HbA1c do 5,0 % (dle IFCC), a to malou 
dávkou inzulínů, která byly prakticky stacionární (Actrapid  
7-6-6 IU s.c., Insulatard 6 IU s.c.). I přes tento fakt došlo k zá-
važné progresi orgánových komplikací. Retinopatie si vyžá-
dala opakovanou laserfotokoagulaci, nemocná podstoupila 
vitrektomii, rozvinula se polyneuropatie – distální symetrická 
forma na DK, fokální forma n. medianus v zápěstí, kraniální 
neuropatie n. trochlearis vlevo. Taktéž progredovala diabetická 
nefropatie – v r. 2000 clearance kreatininu 0,8 ml/s, dnes kreati-
nin 127 μmol/l, eGFR (MDRD) 0,61 ml/s (clearance kreatininu 
0,848 ml/s).

Pokud shrneme uvedená fakta, můžeme říci, že okolnosti 
diagnózy, klasifikace i průběh onemocnění nejsou typické pro 
DM 1. typu. Fenomén „divné diabetičky 1. typu“ se potvrdil 
v  roce 2010, kdy byl nalezen diabetes u jedné z  příbuzných. 
Dalším podrobným rozborem, zejména rodinné anamnézy, 
byla naše pacientka podrobena genetické analýze a překlasi-
fikována na MODY 1, subtyp HNF4lA. Pro zajímavost jsme 
v této době doplnili hladinu C-peptidu, který byl 390 pmol/l, 
což také hovoří proti DM 1. typu! Právě pro přítomnou sekreci 
inzulínu se diabetický pacient s  MODY 1 nedostává do dia-
betické ketoacidózy, avšak má významně akcelerován vznik 
diabetických mikroangiopatických komplikací. Ukazuje se, 
že podobně jako pacienti s MODY 3, i pacienti s MODY 1 vel-
mi dobře odpovídají na léčbu PAD, vyžadují často velmi malé 
dávky (12,5 % a méně z maximální doporučené dávky) a mo-
hou být léčeni s dobrým terapeutickým efektem po mnoho let. 
Tyto pacienty se úspěšně daří převádět na léčbu PAD i poté, 
co byli léta léčeni inzulínem (Pearson et al. 2005). Na zákla-
dě těchto údajů jsme i u naší pacientky zvolili tento léčebný 
způsob. Kompletně jsme vysadili inzulinoterapii, zahájili léčbu 

nízkou dávkou glimepiridu, který jsme postupně vytitrovali na 
glimepirid 2 mg ½- 0- ½. Na této léčbě trvají dodnes vynikající 
glykemie, metabolická kompenzace vyjádřená HbA1c se pohy-
buje okolo 4 % (dle IFCC).

Závěr
Prezentovaná kazuistika ukazuje, že správná diagnóza byla 

indikací k vysazení inzulinoterapie, a to i po 12 letech trvání 
diabetu. Převod z  intezifikovaného inzulínového režimu na 
deriváty sulfonylurey v případě MODY 1, MODY 3 lze zvážit, 
ovšem vždy za podmínek často prováděného selfmonitoringu. 
Jelikož se jedná o nemocné, kteří jsou zvyklí selfmonitoring 
provádět, nebývá toto problémem.

Pro klinickou praxi lze závěrem říci a doporučit, že v naší 
diferenciálně diagnostické rozvaze specifikace typu diabetu, je 
na MODY diabetes potřeba myslet.
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Liraglutid u pacienta s dlouhodobě neuspokojivou 
kompenzací diabetes mellitus 2. typu

Souhrn:
Kazuistika dokumentuje pozitivní efekt terapie liraglutidem u pacienta s diabetes 

mellitus (DM) 2. typu s dlouhodobě neuspokojivou kompenzací při kombinační te-
rapii perorálními antidiabetiky (PAD), resp. kombinaci PAD a inzulínu. GLP-1 ago-
nisté jsou doporučovanými léky pro obézní diabetiky 2. typu, kteří jsou neuspokojivě 
kompenzováni při stávající léčbě perorálními antidiabetiky. Kromě snížení glykemie 
a glykovaného hemoglobinu tyto léky přinášejí pokles tělesné hmotnosti a řadu dal-
ších pozitivních účinků.

Summary:
Liraglutide in a patient with a long term inadequate compensation of type 2 diabe-
tes mellitus

The case report focused on the therapy of liraglutide in an obese patient with poor 
long-term control of type 2 diabetes mellitus (DM) and demonstrates its likely posi-
tive effect. Liraglutide decreases hyperglycaemia, glycated hemoglobin, body weight 
and has other positive effects in patients with diabetes mellitus.

Flekač, M. Liraglutid u pacienta s dlouhodobě neuspokojivou kompenzací diabetes mellitus 2. typu. Kazuistiky 
v diabetologii 9, č. 5: 26–27, 2011.
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Úvod
V patogenezi diabetes mellitus 2. typu hraje roli inkreti-

nový efekt, za který jsou zodpovědné inkretinové hormony 
a peptidy, zejména glukagon-like peptid 1 (GLP-1). Na zákla-
dě nutričního stimulu v gastrointestinálním traktu dochází k 
uvolnění inkretinů ze střevní sliznice. Hlavním cílem jejich 
působení je pankreas, kde stimulují glukózo-dependentní in-
zulínovou sekreci a napomáhají tak dosažení glukózové ho-
meostázy. U pacientů s  DM 2. typu je tento efekt potlačen. 
Z  tohoto důvodu byla vyvinuta léčiva, která restaurují tuto 
poruchu, jedny z  nich jsou analoga GLP-1 představovaná li-
raglutidem.

Kazuistika
59letý muž byl odeslán do Centra diabetologie VFN pro 

dlouhodobě neuspokojivou kompenzaci diabetes mellitus při 
kombinační terapii perorálními antidiabetiky a inzulínem. Pa-
cientovi byl diagnostikován DM 2. typu v roce 1994. Zpočátku 
byl asi rok léčen dietními a režimovými opatřeními, poté byla 
zahájena terapie metforminem, který byl postupně titrován 
do maximální celkové denní dávky 3 g. Dle údajů z dostupné 

dokumentace byla pacientova tělesná hmotnost při stanovení 
diagnózy DM 132 kg, výška 183 cm, BMI 37 kg/m2. Glykovaný 
hemoglobin byl v této době 6,5 % (dle IFCC). Pacient neměl 
diagnostikované žádné mikroangiopatické ani makroangiopa-
tické komplikace diabetu. Od roku 1988 byl léčen kombinací 
pěti antihypertenziv pro esenciální arteriální hypertenzi (ana-
mnesticky byla vyloučena sekundární etiologie hypertenze). 
Pro přetrvávající dlouhodobě neuspokojivou kompenzaci 
DM (dle hodnot HbA1c) byl ke stávající léčbě metforminem 
přidán a postupně titrován derivát sulfonylurey gliklazid MR 
do  konečné dávky 90 mg/den. Výsledkem bylo snížení hod-
noty HbA1c na 6,0 %, ovšem došlo k mírnému vzestupu těles-
né hmotnosti na 134 kg. V dalších letech sledování se hladina 
HbA1c zvyšovala, došlo také k dalšímu pozvolnému vzestupu 
tělesné hmotnosti. Při HbA1c 6,8 % byl k dvojkombinaci per-
orálních antidiabetik přidán glitazon (rosiglitazon posléze 
nahrazen pioglitazonem) a postupně byla zvyšována denní 
dávka. Z dokumentace bylo zjištěno, že tato činila 75 mg/den. 
S touto dávkou byl pacient léčen až do zahájení naší dispenza-
rizace (přitom maximální doporučená denní dávka pioglitazo-
nu činí 45 mg). V rámci odběru obezitologické anamnézy bylo 
zjištěno, že postupný vzestup tělesné hmotnosti v posledních 
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cca 16 letech byl významně akcelerován právě v  době zahá-
jení terapie glitazonem (známými mechanismy, mj. také vy-
stupňovanou tendencí k retenci tekutin při terapii glitazony). 
Pro minimální terapeutický efekt při této kombinační terapii 
PAD byla zahájena terapie dlouhodobým analogem glarginem 
v  jedné denní dávce (20 U s.c. večer). V době zahájení léčby 
inzulínem byl HbA1c 6,9 %, tělesná hmotnost 141 kg, hod-
nota průměrné glykemie nalačno (FPG) 9,2 mmol/l (údaj ze 
selfmonitoringu). V  době dalšího sledování byly opakovaně 
činěny pokusy o vysazení dlouhodobého inzulínu k omezení 
vzestupu tělesné hmotnosti. Asi po roce terapie glarginem byl 
HbA1c 6,1 %, hmotnost 144 kg. Opakované neúspěšné poku-
sy o vysazení inzulínu nevedly k poklesu hmotnosti, nedošlo 
ke změně dlouhodobé kompenzace. V  této době byl pacient 
poprvé vyšetřen v  naší diabetologické ambulanci. Vstupní 
parametry byly následující: HbA1c 6,1 %, hmotnost 145 kg,  
BMI 44 kg/m2. Pacient užíval 3 g metforminu, 90 mg glikla-
zidu MR, 75 mg pioglitazonu denně, v této době již neužíval 
inzulín.

Vstupně byla redukována dávka glitazonu (na maximál-
ní doporučenou), metformin byl také ponechán v  maximál-
ní dávce, derivát sulfonylurey v zavedené dávce a k  léčbě byl 
nově přidán liraglutid (titrován do 1,2 mg jednou denně s.c.). 
Pacient absolvoval opakované dietní edukace, hospitalizaci 
k redukci tělesné hmotnosti při nastavené nízkokalorické dietě 
s 800 kcal/den. Po redukci dávky pioglitazonu došlo k výrazné 
regresi symetrických otoků dolních končetin, během devítimě-
síční terapie došlo k poklesu HbA1c na 5,2 %, poklesu tělesné 
hmotnosti o 16 kg (včetně významné redukce za hospitalizace 
při very low calorie diet – VLCD – kdy snížil hmotnost o 10 kg 
za tři týdny). Při porovnání údajů ze selfmonitoringu pacien-
ta při terapii glarginem a liraglutidem (ostatní antidiabetická 
terapie nebyla, vyjma redukce glitazonu, změněna) došlo po 
přechodu na liraglutid k větší redukci zejména postprandiál-
ních glykemií.

Diskuse
Účinnost liraglutidu v  léčbě DM 2. typu podrobně zkou-

mala série klinických studií LEAD (Liraglutide Effect and Ac-
tion in Diabetes), zejména LEAD 1–6. Po podání liraglutidu 
došlo ke zlepšení metabolické kompenzace, ke snížení tělesné 
hmotnosti, ke zlepšení funkce beta buněk a ke snížení systolic-
kého krevního tlaku. Pokles tělesné hmotnosti odlišuje GLP-1 
agonisty od většiny ostatních antidiabetik, která obvykle tě-
lesnou hmotnost spíše zvyšují. Její snížení vede nezávisle na 
dalších přímých účincích těchto léků ke zlepšení inzulínové 

senzitivity. Současně je jeho podávání spojeno s minimem ne-
žádoucích účinků, zejména hypoglykemií. V současné době je 
na podkladě výsledků řady studií doporučováno již při stano-
vení diagnózy diabetes mellitus dosažení těsné kompenzace 
jako zásadní podmínky k pozitivnímu ovlivnění chronických 
komplikací diabetu, ovšem za podmínek bezpečné medikace 
s minimem hypoglykemií. Proto právě analog GLP-1 předsta-
vuje atraktivní volbu pro pacienty s DM 2. typu.

Závěr
GLP-1 analog liraglutid vedl k podstatnému zlepšení kom-

penzace onemocnění a snížení hmotnosti u diabetika 2. typu 
s dlouhodobě neuspokojivou kompenzací při terapii maximál-
ními dávkami perorálních antidiabetik.

Porucha inkretinového metabolismu hraje zásadní roli při 
progresivním zhoršování funkce beta buněk pankreatu.  Li-
raglutid je ve srovnání s ostatními léčivy účinnější ve zlepše-
ní funkce beta buněk pankreatu u pacientů s DM 2. typu, kde 
míra poruchy funkce beta buněk je významným prediktorem 
progrese choroby. Liraglutid svým ochranným působením na 
beta buňky pankreatu může zpomalovat progresi DM 2. typu.
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Má smysl vyšetřovat mikroalbuminurii  
u pacientů s diabetem 2. typu?  aneb 
Prevalence mikroalbuminurie u pacientů 
s diabetem v České republice

Souhrn:
U nemocných s  diabetem se může vyvinout poškození ledvin typicky jako dů-

sledek diabetické nefropatie (specifická, mikrovaskulární komplikace diabetu), nebo 
jako důsledek celé řady dalších patologických stavů, proto je v poslední době užíván 
termín „diabetické onemocnění ledvin“. Identifikace osob s  přítomnou incipientní 
diabetickou nefropatií je důležitá pro zahájení intenzivní terapie, která má zabránit 
progresi renálního poškození s možným rozvojem terminální renální insuficience. 
Skutečná prevalence pozitivity mikroalbuminurie u pacientů s diabetem není v Čes-
ké republice známa. Projekt IDN Micro přinese poprvé v České republice reálná data 
o její prevalenci.

Summary:
Is it reasonable to test microalbuminuria in patients with type 2 diabetes mellitus? 
or The prevalence of microalbuminuria in patients with diabetes mellitus in the 
Czech Republic

Renal impairment may develop as a consequence of diabetic nephropathy in dia-
betic patients (specific, microvascular complication of diabetes), or as a consequence 
of another pathological conditions, therefore the term “diabetic kidney disease” has 
been used recently. The identification of individuals with present incipient diabetic 
nephropathy is important for the start of an intensive treatment, which should pre-
vent the progression of the renal impairment accompanied by potential development 
of terminal renal insufficiency. The actual prevalence of positive microalbuminuria 
in patients with diabetes mellitus in the Czech Republic remains unknown. IDN 
Micro project will provide real data about its prevalence in the Czech Republic for 
the first time.

Kvapil, M. Má smysl vyšetřovat mikroalbuminurii u pacientů s diabetem 2. typu? aneb Prevalence 
mikroalbuminurie u pacientů s diabetem v České republice. Kazuistiky v diabetologii 9, č. 5: 28–30, 2011.

Klíčová slova: 
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 � nefropatie
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 � microalbuminuria
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Úvod
Podle statistik jsou nemocní s diabetem druhou nejčetnější 

skupinou mezi pacienty léčenými hemodialýzou nebo perito-
neální dialýzou. U nemocných s diabetem se může vyvinout 
poškození ledvin typicky jako důsledek diabetické nefropatie 
(specifická, mikrovaskulární komplikace diabetu), nebo jako 
důsledek celé řady dalších patologických stavů, jež mohou 
a nemusejí s diabetem souviset. Z klinického pohledu je někdy 
těžké odlišit jednotlivé příčiny, proto je v poslední době užíván 

termín „diabetické onemocnění ledvin“. „Klasická“ diabetická 
nefropatie je pak jednou z mnoha onemocnění ledvin u paci-
entů s diabetem, které se navzájem ovlivňují a prolínají.

Za mikroalbuminurii je označován nález patologicky zvý-
šeného množství albuminu v moči (vyšší než 30 mg/24 hodin). 
Přechodně zvýší albuminurii například fyzická námaha, ho-
rečka, infekce, srdeční selhávání. Jako patologický příznak je 
však symptomem poškození glomerulů, korelátu diabetické 
nefropatie.
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Důležitým počátečním příznakem počínající diabetické 
nefropatie je zvýšení albuminurie (tedy mikroalbuminurie) 
popřípadě později proteinurie. Vztah albuminurie, poškození 
ledvin u diabetu a selhání ledvin je složitější, než bylo předpo-
kládáno. Diabetická nefropatie, jako typická, definovaná spe-
cifická komplikace diabetu (typický důsledek hyperglykemie) 
není příčinou selhání ledvin u všech nemocných s diabetem, 
pozitivní mikroalbuminurie nebo proteinurie nemusí být vždy 
příznakem pouze diabetické nefropatie a pacient s diabetem se 
může dostat do stadia selhání renálních funkcí i bez předcho-
zího nálezu albuminurie či proteinurie.

Podle údajů, které jsou k dispozici, se diabetická nefropatie 
vyvine u 25–45 % diabetiků 1. typu, neléčena progreduje ne-
zadržitelně v ledvinné selhání. V současnosti je u dlouhodobě 
dialyzovaných nemocných příčinou selhání ledvin ve 20–40 % 
diabetická nefropatie/diabetické onemocnění ledvin. Narůstá 
především počet dialyzovaných pacientů s  diabetem 2. typu. 
To patrně není jen důsledkem rostoucí incidence diabetu, ale 
také zlepšení komplexní péče o diabetiky, která jim prodlužuje 
život, což znamená, že se častěji „dožijí renálního selhání“.

Pozitivní nález mikroalbuminurie u pacientů s  diabetem 
1. typu je obvykle příznakem incipientní diabetické nefropatie. 
Pouze v  této fázi vývoje diabetické nefropatie lze proces ve-
doucí k selhání ledvin u části nemocných zvrátit nebo zastavit, 
u ostatních aspoň významně zpomalit. Pokud není interveno-
váno, zvyšuje se albuminurie, přechází v proteinurii. Souběžně 
se snižuje glomerulární filtrace. Z rychlosti úbytku glomeru-
lární filtrace a z klinických pozorování dřívějších dob lze odvo-
dit, že průměrná doba od vzniku incipientní diabetické nefro-
patie do rozvoje renální insuficience je okolo 12–15 let, pokud 
není pacient adekvátně léčen.

Intenzivní terapie incipientní diabetické nefropatie, jejímž 
základem je normalizace krevního tlaku, antihypertenziva 
ze skupiny ovlivňující angiotensin–reninový systém, snaha 
o zlepšení kompenzace diabetu, prokazatelně rychlost úbytku 

glomerulární filtrace zpomalí. Jak bylo uvedeno, ve fázi mikro-
albuminurické může ještě dojít ke zlepšení nálezu, či zastavení 
progrese, avšak v okamžiku, kdy nepoškození glomerulů do-
sáhne takového stupně, že je detekována již proteinurie, inten-
zivní terapie úbytek funkce ledvin pouze zpomaluje. Vyšetření 
mikroalbuminurie je proto zařazeno do schématu pravidel-
ných vyšetření u pacientů s diabetem 1. typu, neboť umožňuje 
včasnou identifikaci jedinců ohrožených v budoucnosti selhá-
ním ledvin.

Odlišná je situace u pacientů s diabetem 2. typu. Přítom-
nost albuminurie nemusí vždy předcházet těžkému poškození 
funkce ledvin, protože renální insuficience u pacientů s diabe-
tem 2. typu vzniká v důsledku celé řady příčin. Současně platí, 
že u řady nemocných je pozitivní mikroalbuminurie obecně 
ukazatelem kardiovaskulárního rizika. Je přijímána jako uka-
zatel endoteliální dysfunkce. S ohledem na skutečnost, že vět-
šina nemocných s diabetem 2. typu je vyššího věku, je na místě 
otázka smyslu vyšetření mikroalbuminurie u pacientů právě 
s diabetem 2. typu.

Praktický význam vyšetření mikroalbuminurie pro získání 
informace o přítomnosti kardiovaskulárního rizika u pacientů 
s diabetem 2. typu lze jistě zpochybnit. Toto riziko je vysoké 
obecně, a současně je podmíněno a definováno hyperglykemií, 
inzulínovou rezistencí a jejími důsledky, hypertenzí a hyperli-
pidemií případně dyslipidemií. Všechny tyto odchylky by měly 
být podle obecných doporučení intervenovány. Přítomnost či 
nepřítomnost pozitivní albuminurie na nutnosti intervence 
nic zásadního nemění.

Význam vyšetření mikroalbuminurie pro identifikaci inci-
dentní diabetické nefropatie u pacientů s diabetem 2. typu je 
definován možností racionálního využití výsledku z hlediska 
intervence. Při vyšetření pouze proteinurie běžným vyšetře-
ním biochemie moči identifikujeme ty jedince, kteří mají s nej-
větší pravděpodobností fázi manifestní diabetické nefropatie. 
Je prokázáno, že důsledná terapie zpomalí rychlost úbytku  

Základy farmakologie
František Perlík

Díky neustálému výzkumu a vývoji vznikají na poli farmakologie stále 
nová léčiva. Rozšiřuje se tím spektrum terapeutických možností, ale zároveň 
jsou kladeny vysoké nároky na odbornost a kontinuální vzdělávání lékařů.

Předkládaná publikace je rozdělená na dvě části. V první, obecné, nabízí 
komplexní pohled na základy klinické farmakologie. Autor se zde zabývá pro-
blematikou farmakokinetických a farmakodynamických principů, individu-
álních rozdílů lékové odpovědi, farmakoterapie ve stáří a graviditě, lékových 
interakcí, nežádoucích účinků, terapeutického monitorování léčiv a jejich 
racionálního používání, klinického hodnocení nových léčiv a toxicity látek.

Druhá, speciální, část je pak zaměřena na jednotlivé skupiny léčiv a je-
jich farmakoterapeutické užití v klinické praxi. Stručně popisuje indikace, 
mechanismy působení a upozorňuje na případná rizika při jejich podávání.

Kniha, která vychází již v druhém vydání, je doplněna tabulkami 
a grafy. Je určena jak lékařům v praxi, tak studentům medicíny a klade si  
za cíl shrnout základní poznatky z oboru farmakologie a usnadnit tak  
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glomerulární filtrace nejméně na polovinu, s  využitím pří-
mého inhibitoru reninu aliskirenu i možná více. To znamená, 
že doba od prvního záchytu pozitivní proteinurie do prvních 
známek renální insuficience je u dobře léčeného pacienta 
s diabetem 15–17 let. Očekávaná průměrná délka života paci-
enta tak definuje hranici okolo 65 roků, do které má ještě smysl 
vyšetřovat mikroalbuminurii pro identifikaci jedinců s incipi-
entní diabetickou nefropatií. Ve vyšších věkových skupinách 
by mělo stačit vyšetření proteinurie. Jistě nezanedbatelnou roli 
bude mít také cenový rozdíl mezi jednotlivými vyšetřeními.

Pro jakékoliv úvahy a následující rozhodnutí stran pre-
vence a intervence diabetické nefropatie je základním údajem 
prevalence diabetické nefropatie. Ponechme nyní stranou me-
todické problémy a nesrovnalosti, které vyplývají z výše uvede-
né složité etiopatogeneze selhání ledvin u pacientů s diabetem 
2.  typu. V  současnosti nemáme relevantní data pro Českou 
republiku, na jejichž základě bychom mohli prevalenci diabe-
tické nefropatie s dostatečnou přesností odhadnout. Podle dat 
ÚZIS se počet nemocných s  diabetickou nefropatií význam-
ně zvyšuje v posledním desetiletí, během 10 let od roku 2000 
vzrostl počet nemocných o téměř 80 %. Tyto údaje však ne-
jsou dostatečně validní, jak vyplyne z následujících informa-
cí. Je totiž nutné je považovat pouze za kvalifikovaný odhad 
minimální prevalence, a to z důvodu nízkého počtu vyšetře-
ní mikroalbuminurie, které je v  České republice prováděno. 
Podle epidemiologické studie prof. Jana Škrhy bylo začátkem 
minulého desetiletí u  pacientů s  diabetem 2. typu vyšetřeno 
tak malé procento pacientů, že tento parametr ani nehodno-
til. Analýza dat z databáze VZP ukázala, že v roce 2007 bylo 
vyšetření mikroalbuminurie provedenou 9,1 % osob z celko-
vého počtu 629 537 osob, které byly identifikovány jako diabe-
tici. V projektu Valetudo byla již mikroalbuminurie vyšetřena 
v roce 2008 u 40 % pacientů s diabetem 2. typu, z  toho byla 

pozitivní u 33 % žen a 26 % mužů. Rozpor mezi údaji VZP 
a projektu Valetudo jistě vysvětluje selekce pracovišť, které 
vstoupily do projektu Valetudo. Je však důležité, že nelze nijak 
zjistit, kolik procent zvýšení prevalence diabetické nefropatie 
zaznamenané v údajích ÚZIS padá na vrub zvýšenému počtu 
vyšetření v posledních 10 letech. Taktéž je důležité, že nejsou 
vyšetřeny všechny osoby s diabetem, proto nelze přijmout data 
ÚZIS jako vypovídající za celou populaci pacientů s diabetem. 
Je velmi pravděpodobné, že tato data skutečnou situaci pod-
hodnocují.

Projekt IDN Micro
S  vědomím nedostatečného množství validních infor-

mací o incidenci diabetické nefropatie (zejména incidentní), 
navrhla Diabetická asociace České republiky projekt aktivní 
depistáže incidentní diabetické nefropatie. Design projektu je 
jednoduchý, ve vybraných ambulancích Čech a Moravy jsou 
vyšetřeni všichni pacienti s  diabetem mladší 65 let. Projekt 
bude ukončen do konce tohoto roku, následně budou publi-
kovány výsledky.

První průběžné výsledky ze souboru 1 282 pacientů prů-
měrného věku 58±3 roky ukázaly incidenci pozitivní mikroa-
lbuminurie 16,4 %.

Závěr
Pro jakékoliv rozhodování je třeba mít údaje, popisující 

realitu. Projekt IDN Micro poprvé v ČR zjistí skutečnou pre-
valenci incidentní diabetické nefropatie u pacientů s diabetem 
do věku 65 let.

Projekt IDN Micro realizuje Diabetická asociace České republiky.
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Aktualita z klinických studií

Nové klinické možnosti využití 
saxagliptinu
Michala Pelikánová
Polymedica Praha s.r.o.

V říjnu 2011 komise EMA schválila nové využití přípravku 
saxagliptin (Onglyza) v klinické praxi. Novou možností se stala 
kombinace saxagliptinu s inzulínem. Rozšířilo se tak význam-
ně spektrum pacientů, kde lze využít efektu gliptinu. V České 
republice je tato kombinace povolena od 23. listopadu 2011.

Saxagliptin je perorální antidiabetikum ze skupiny glipti-
nů využívající dobře známého inkretinového efektu ke korekci 
glykemických výkyvů. Jde o inhibitor dipeptidylpeptidázy 4, 
která odbourává přítomný GLP-1, jejím zablokováním se tedy 
hladina GLP-1 v  organismu zvyšuje. Po podání gliptinu do-
chází k ovlivnění sekrece inzulínu, vzhledem k jeho efektu ve 
vazbě na příjem glukózy nedochází však při jeho užívání k hy-
poglykemiím. Zároveň cíleně ovlivňuje zvýšenou hladinu glu-
kagonu typickou pro pacienty s inzulinorezistencí a diabetem 
mellitus 2. typu. Současnými sdruženými efekty, ovlivněním 
chuti k jídlu a motility gastrointestinálního traktu, napomáhá 
k redukci hmotnosti a dlouhodobému udržení váhového po-
klesu u pacientů s obezitou.

Schválení využití saxagliptinu v  kombinaci s  inzulínem 
předcházelo provedení multicentrické, randomizované, dvo-
jitě zaslepené studie posuzující efektivnost a bezpečnost 
kombinace saxagliptinu s  bazálním či premixovaným inzulí-
nem v  monoterapii či v kombinaci s metforminem. Výsled-
ky této studie byly zveřejněny v  září 2011. Studie byla 24tý-
denní, porovnávala efekt placeba vs. saxagliptinu přidaného 
k  terapii inzulínem. Do studie byli zařazeni dospělí pacienti  
(18–78 let) s diabetes mellitus 2. typu a neuspokojivou kom-
penzací (HbA1c 7,5–11,0, dle DCCT). Do stávající terapie bylo 
přidáno 5 mg saxagliptinu či placeba. Terapie inzulínem mu-
sela být zavedena minimálně 8 týdnů před vstupem do studie 
ve stabilní dávce 30–150  IU/den, nebyl blíže omezen výběr 
inzulínu, tzn. mohl být využit střednědobě působící, dlouho-
době působící či premixovaný inzulín. Primárním výsledkem 
bylo zhodnocení efektivity této terapie dle změny metabolické 
kompenzace pomocí glykovaného hemoglobinu za 24 týdnů 
trvání studie. Sekundárními výsledky bylo vyhodnocení vlivu 
na lačnou glykemii (FPG), postprandiální glykemii (PPG), cel-
kovou denní dávku inzulínu a pokles glykovaného hemoglo-
binu pod 7 % dle DCTT (5,4 % dle IFCC). Hodnocena byla 
i bezpečnost saxagliptinu. Pokračující sledování subjektů bylo 
28týdenní.

Do studie vstoupilo 455 subjektů, 304 pacientů užíva-
lo saxagliptin, 151 pacientů užívalo placebo, studii ukončilo 
268  pacientů v  saxagliptinové větvi a 134 pacientů ve větvi 

s  placebem. Ve studii bylo zastoupeno více žen (184 vs. 60 
v saxagliptinové větvi, 83 vs. 55 v placebové větvi), trvání dia-
betu bylo průměrně 11 let, BMI bylo u pacientů v  průměru 
32,5 kg/m2, přes 68 % pacientů užívalo metformin k zavede-
né inzulinoterapii. Vstupní lačná glykemie byla 9,61 mmol/l, 
vstupní postprandiální glykemie byla 13,9 mmol/l v obou sku-
pinách, průměrná denní dávka inzulínu byla 53,6 IU/den.

Pokles glykovaného hemoglobinu po 24 týdnech terapie 
saxagliptinem byl 0,76±0,05 %, oproti 0,32±0,07 % v  place-
bové skupině, což splňuje statistickou významnost. Hodnoty 
PPG-AUC byly na hranici statistické významnosti, ale došlo 
k  jejich poklesu, ve skupině se saxagliptinem o 4 549±688 
mg*min/dl a ve skupině s  placebem byl zaznamenán pokles 
o 719±982 min*min/dl. Hladiny lačné glykemie poklesly sta-
tisticky nevýznamně, ve skupině se saxagliptinem o 0,56±0,16 
mmol/l a ve skupině s placebem 0,33±0,22 mmol/l. Hodnoty 
postprandiální glykemie po 120 minutách po standardizova-
ném jídle byly taktéž na hranici statistické významnosti, došlo 
k poklesu o 1,51±0,05 mmol/l a o 0,23±0,33 mmol/l. Jako vy-
soce pozitivní lze však hodnotit pokles HbA1c, kdy ve skupině 
se saxagliptinem se pod hranici 7 % dostalo 17,3 % pacientů, ve 
skupině s placebem 10,6 %. Skupiny pacientů lišící se užíváním 
metforminu či jeho nepřítomností v  terapeutické kombinaci 
se významně nelišily poklesem v  glykovaném hemoglobinu, 
v  obou skupinách byl přítomen pokles HbA1c o 0,41 %. Vý-
znamně byly ve skupině se saxagliptinem ovlivněny hodnoty 
lačného a postprandiálního glukagonu, což lze očekávat z efek-
tu léčiva, došlo zároveň k  navýšení postprandiální sekrece  
C-peptidu.

Důvodem ukončení byla hlavně nedostatečná efektivnost 
léčby, odstoupení pacienta ze sledování, vedlejší efekty terapie 
aj. V obou studijních skupinách byly zaznamenány vedlejší 
účinky ve shodě se známými fakty (viz SPC přípravku), nej-
častěji nasofaryngitidy, močové infekce, dyspepsie, hypoglyke-
mie. Nebyl zaznamenán vzestup jaterních testů nad bezpečné 
limity ani v jedné z obou studijních skupin. Celkově lze užití 
saxagliptinu s  inzulínem vyhodnotit jako bezpečnou formu 
léčby, výsledky studie umožňují bezpečné a efektivní využití 
saxagliptinu i v kombinaci s inzulínem.

Dle nejnovějších doporučení odborných komisí (IDF, 
EASD, ADA) se v posledních několika letech zásadně změnila 
léčebná strategie u pacientů s  počínajícím i dlouhotrvajícím 
diabetes mellitus. Od nových léčiv se očekává nejen snížení 
glykemie, ale i řada dalších schopností ovlivňujících jednotli-
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vé patologické mechanismy působení hyperglykemie. Na nově 
využívaná léčiva jsou tedy kladeny požadavky významného 
ovlivnění hyperglykemie při minimálním riziku hypoglyke-
mií, dlouhotrvající nezměněný efekt, pozitivní či neutrální 
ovlivnění BMI, pozitivní ovlivnění rizika kardiovaskulárních 
komplikací a minimální vedlejší účinky preparátu. Nejvý-
znamnější novinkou v léčbě diabetu jsou publikovaná guide-
lines pro léčbu diabetes mellitus, ze kterých vyplývá nutnost 
uspokojivé kompenzace diabetu jako podmínky pro preven-
ci cévních komplikací. Léčba diabetu dle nových doporučení 
má být zahájena časně, co nejdříve po záchytu hyperglykemie 
a současně s nefarmakologickou léčbou. Proto nově již při zá-
chytu diabetes mellitus 2. typu nasazujeme v terapii metformin 
jako lék 1. volby a současně je doporučena včasná inzulinote-
rapie alespoň v bazální dávce při přítomné i relativní inzulino-
deficienci.

Dle dostupných aktuálních studií jsou taktéž gliptiny po-
kládány za slibnou novou třídu perorálních antidiabetik. Po-
tenciál hypoglykemizujícího účinku je u jednotlivých gliptinů 
v zásadě stejný, proto se látky mohou lišit spektrem jejich vy-
užití v  jednotlivých klinických situacích. Z hlediska mecha-
nismu účinku jsou nejvhodnějšími pacienty osoby v počátku 
onemocnění, díky ovlivnění ostrůvkových beta- a alfa-buněk 
dochází totiž k efektivnímu obnovení fyziologických regulací 
glykemie. Speciální indikací je i snížení rizika hypoglykemie. 
Nejčastěji je saxagliptin podáván v kombinaci u pacientů ne-
dostatečně kompenzovaných režimovými opatřeními a met-
forminem. Je známým faktem, že v kombinaci s metforminem 
se efekty těchto léčiv sčítají, což v  reálném důsledku zname-
ná další zlepšení kompenzace. U těch nemocných, u nichž je 
metformin kontraindikován, či jej nesnášejí (u 5 % pacientů 
není metformin tolerován, u 20–30 % pacientů vyšších věko-
vých skupin je kontraindikován), může být saxagliptin podán 
i v kombinaci s deriváty sulfonylurey či s TZD. Nyní je tedy 
nově registrován i pro léčbu pacientů s diabetes mellitus 2. typu 
nedostatečně kompenzovaných inzulínem, což významně roz-
šiřuje spektrum jeho využití.

Jednotlivá PAD se svými efekty velmi liší a měla by být 
volena cíleně a individualizovaně. Z podstaty vzniku diabetu 
vyplývá, že naší snahou bude především šetrné ovlivnění in-
zulinosekrece při zachování maximálního objemu beta-buněk 
pankreatu, ovlivnění hyperglukagonemie, hmotnosti a inzuli-
norezistence. Zde se tedy svými četnými efekty nabízí právě 
saxagliptin v kombinaci s bazální inzulinoterapií. Gliptiny ve-
dou k  dlouhodobé stabilizaci hmotnosti, při jejich využití je 
velmi malé riziko hypoglykemie, ve všech studiích je incidence 
hypoglykemie stejná jako po placebu, což znovu velmi kvalit-
ně doplňuje léčbu zavedeným bazálním inzulínem. Z hlediska 
dosažení maximálního efektu terapie saxagliptinem je důležité 
včasné nasazení této léčby. Toto rozšíření využití podání sa-
xagliptinu jistě bude často využívanou léčebnou strategií.

Gliptiny jsou nové léky, se saxagliptinem máme k  dispo-
zici čtyřletá klinická data. Analýza rizik spojených s terapií 
saxagliptinem uveřejněná tento rok prokázala, že je velmi bez-
pečný. A bezpečnost terapie se dostává do popředí při hodno-
cení místa v léčebném schématu, účinnost je totiž považována 
za samozřejmost.

Literatura:
Multicentrická studie: Saxagliptin as add-on to insulin, study CV181057, a multicentre, 
randomised, double-blind, phase 3 trial to evaluate the efficacy and safety of saxagliptin 
added to insulin monotherapy or insulin in combination with metformin in subjects with 
type 2 diabetes mellitus who have inadequate glycaemic control on insulin alone or in 
combination with metformin.
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2011/10/
news_detail_001360.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
SPC Onglyza, aktualizace 23. 11. 2011.
American Diabetes Association. Standarts of medical care in diabetes 2011. Diabetes Care 
34, Suppl. 1: S11–S61, 2011.

NOVÉ KLINICKÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ SAXAGLIPTINU

Diabetologové ve sněmovně
Diabetes představuje závažný celospolečenský problém, 

jehož řešení dalece přesahuje možnosti lékařů - specialistů. 
Proto byl 1. prosince 2011 ve spolupráci České diabetologické 
společnosti ČLS JEP, Diabetické asociace ČR a  Výboru pro 
zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR uspořádán 
seminář, jehož cílem bylo informovat poslance o stavu diabetu 
v ČR a učinit z  diabetu téma, které spojí zdravotníky, plátce 
péče i zástupce nejrůznějších zainteresovaných institucí. Česká 
diabetologická společnost ČLS JEP zde zároveň představila 
návrh Národního diabetologického programu. „Jeho posláním 
je podpora vzniku opatření pro prevenci diabetu, včasnou  

 
diagnostiku diabetu, léčbu diabetu a jeho komorbidit, prevenci 
komplikací diabetu a kontrolu kvality systému,“ vysvětlila pro-
fesorka Pelikánová. Není přitom možné čekat. To, jak se léčí dia-
betes dnes, se projeví za deset, dvacet let na statistikách výskytu 
infarktu myokardu, cévní mozkové příhody nebo na počtu osob 
závislých na umělé ledvině. V neposlední řadě to bude mít do-
pad i na ekonomickou rovnováhu celého zdravotnictví. „Podaří-
li se Národní diabetologický program uskutečnit, bude se moci 
Česká republika pochlubit nejvyšší úrovní péče o diabetiky na 
světě,“ shrnul profesor Kvapil.

(tz focus)

zpráva

MUDr. Michala Pelikánová
Polymedica Praha s.r.o
Michnova 1622/4
140 00 Praha 4
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Výživa ve zdraví i nemoci
VI. díl – Metabolický syndrom

Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha
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Na vztah mezi androidní obezitou 
a dalšími metabolickými poruchami, 
které vedou ke zvýšenému riziku vzni-
ku diabetes mellitus 2. typu a kardiovas-
kulárních chorob, bylo upozorněno již 
v první polovině 20. století. V průběhu 
let se definice MS rozšiřovala, upravo-
vala a doplňovala, podle prohlubujících 
se znalostí o příčinách a souvislostech 
MS. V současnosti je používána tzv. har-
monizovaná definice MS, která je vý-
sledkem prohlášení International Dia-
betes Federation (IDF), American Heart 
Asociation (AHA) a dalších. Oproti před-
chozím definicím je abdominální obezi-
ta jedním z možných rizikových faktorů, 
nikoli nezbytnou podmínkou pro vyslo-
vení diagnózy MS. Hranice pro obvod 
pasu se dosud mezi jednotlivými defini-

Metabolický syndrom (MS) lze definovat jako soubor 
klinických, biochemických a humorálních odchylek, je-
jichž nejpravděpodobnější příčinou a zároveň nejčas-
tějším jevem je inzulínová rezistence (IR). V literatuře 
se můžeme setkat také s názvem Reavenům metabolic-
ký syndrom X nebo Kaplanův smrtící kvartet. Klinický 
význam MS spočívá především v urychlení aterosklero-
tických změn a výskytu kardiovaskulárních komplika-
cí. Kardiovaskulární riziko je tím vyšší, čím více složek 
MS je přítomno.

Prevalence MS celosvětově narůstá, odhaduje se, že MS postihuje 25–30 % dospělé evropské populace, přičemž výskyt stoupá 
s věkem. Při vzniku MS se uplatňují jak vlivy genetické, tak vlivy prostředí. Z hlediska genetického podílu sehrává úlohu úspor-
ný genotyp, který byl výhodný v období hladomoru a relativního dostatku potravy. Při současném životním stylu, pro který je 
charakteristický nedostatek pohybové aktivity a nadměrný příjem potravin o vysoké energetické denzitě, se stalo genetické vy-
bavení podporující ukládání energie do zásob a její nízký výdej nevýhodným. V rámci sledování genetických vlivů byla popsána 
i řada polymorfismů souvisejících s rozvojem obezity, distribucí tuku i jídelním chováním.

Tab. č. 1: Harmonizovaná definice MS (2009)
metabolický syndrom = přítomnost nejméně 3 z 5 rizikových faktorů

zvýšený obvod pasu specifická hranice pro jednotlivé populace/země

• muži (evropského původu)
≥94 cm (zvýšené riziko)
≥102 cm (vysoké riziko)

• ženy (evropského původu)
≥80 cm (zvýšené riziko)
≥88 cm (vysoké riziko)

HDL-cholesterol muži <1,0 mmol/l nebo specifická léčba
ženy <1,3 mmol/l nebo specifická léčba

triacylglyceroly ≥1,7 mmol/l nebo specifická léčba

krevní tlak ≥130/85 mmHg nebo specifická léčba

glykemie nalačno ≥5,6 mmol/l nebo diabetes mellitus 2. typu

cemi lišila, nebyla dosud přesně stano-
vena. Důvodem jsou rozdíly mezi po-
pulacemi. Např. v asijské populaci je za 
vysoce rizikový považován obvod pasu 
90 cm u mužů a 80 cm u žen. V porov-
nání s definicí National Cholesterol Edu-
cation Program Expert Panel and Adult 
Treatment Panel III (NECP ATP III) z roku 
2001 došlo ke zpřísnění hladin glykemie 
nalačno z 6,1 mmol/l na 5,6 mmol/l.

Na MS je vázáno více než 50 různých 
nemocí nebo příznaků. Jedná se přede-
vším o glykoregulační poruchy (IR, hy-
perinzulinemii, poruchu v dynamice se-
krece inzulínu, hyperglykemii a poruchu 
glukózové tolerance), hypertenzi, hyper-
lipoproteinemii (hypertriacylglycerole-
mii, malé denzní LDL částice, nižší HDL 
cholesterol), koagulační odchylky (zvý-

šení hladiny Plazminogen Activator In-
hibitor-1, zvýšení hladiny fibrinogenu, 
zvýšení faktoru VII a VIII, zvýšená agre-
gace trombocytů), hormonální odchylky 
(např. u mužů je pozorován obezitou za-
příčiněný hypogonadismus, snížení hla-
din testosteronu a Sexual Hormone Bin-
ding Globulin), antropometrické změny 
(androidní typ obezity, viscerální uložení 
tuku, nízká porodní hmotnost), psychic-
ké změny (vyšší výskyt depresí, úzkost-
ných stavů, schizofrenie) a prozánětlivý 
stav (vyšší hladina Tumor Necrosis Fac-
tor-1, C-reaktivního proteinu). Z dalších 
poruch je MS asociován např. s cholecy-
stolitiázou, syndromem spánkové ap-
noe, hyperurikemií, oxidačním stresem 
a endoteliální dysfunkcí.

Metabolický syndrom a inzu-
línová rezistence

Klíčovým jevem u MS je IR. Inzulíno-
vá rezistence znamená poruchu v účin-
ku inzulínu a je definována jako stav, při 
níž normální hladiny inzulínu v plazmě 
vyvolávají nižší biologickou odpověď or-
ganismu. Pro MS je typická tzv. postre-
ceptorová IR, která je vyjádřena přede-
vším v tukové tkáni, svalech a játrech. IR 
se vyskytuje jak u obézních, tak u neo-
bézních jedinců.
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Inzulínová rezistence a tuková 
tkáň

Důsledkem nedostatečného působení 
inzulínu v buňkách je snížená oxidace 
glukózy a zvýšení hladiny laktátu, který 
se dostává do jater, kde podporuje glu-
koneogenezi (tvorba glukózy z nesacha-
ridových zdrojů). IR vede také k tomu, 
že v průběhu glykolýzy (procesu štěpení 
glukózy) vzniká méně glycerol-3-fosfátu. 
Glycerol-3-fosfát tvoří základní kostru 
triacylglycerolů (TG), na kterou se mast-
né kyseliny navazují. Z důvodu nedo-
statku glycerolu dochází ke zvýšenému 
vyplavování mastných kyselin z tuko-
vé tkáně do krevního oběhu. K vzestu-
pu hladin cirkulujících mastných kyse-
lin přispívá také to, že za normálních 
okolností je inzulínem inhibována lipo-
lýza (štěpení TG za uvolnění mastných 
kyselin a glycerolu). Velké množství 
mastných kyselin vyplavovaných z tu-
kové tkáně vede k tomu, že játra a buň-
ky kosterního svalu využívají přednost-
ně mastné kyseliny a oxidace glukózy je 
inhibována. Mastné kyseliny také vedou 
k aktivaci zánětlivých cytokinů (TNF-α, 
IL-1, IL-6), což jsou faktory podporující 
vznik prozánětlivého stavu a akceleraci 
aterosklerózy.

Inzulínová rezistence a sval
Jak již bylo řečeno, při vzniku IR se 

uplatňují zejména mastné kyseliny ve 
zvýšené míře vyplavované z tukové tká-
ně. Zvýšená hladina mastných kyselin 
vede ve svalu k jejich využití jako hlav-
ního zdroje energie. Jejich oxidace však 
způsobuje vzestup hladiny acetylkoen-
zymu A (acetyl-coA) a citrátu. Acetyl-
-CoA a citrát následně potlačují aktivitu 
enzymů důležitých pro oxidaci glukózy. 
Výsledkem je vzestup hladiny glukózy 
v buňkách svalu a potlačení vstupu dal-
ší glukózy do buňky. Vstup glukózy do 
buňky je potlačen snížením transporté-
rů GLUT4 na povrchu buňky, což v ko-
nečném důsledku přispívá ke zvýšení 
glykemie. Při obezitě a diabetu 2. typu 
dochází také ke snížení transportu mast-
ných kyselin do buněk svalu a jejich oxi-
daci. Zvýšená nabídka i nižší oxidace 
mastných kyselin vedou ke zvýšenému 
ukládání TG, což dále zhoršuje metabo-
lismus svalových buněk a zvyšuje rezis-
tenci k inzulínu.

Inzulínová rezistence a játra
Zvýšená nabídka mastných kyselin 

z tukové tkáně při obezitě vede v játrech 
k vystupňování glukoneogeneze a zá-
roveň díky jaterní autoregulaci k pokle-
su glykogenolýzy. U zdravých jedinců 
tedy nedojde ke zvýšení hladiny glyke-
mie. Pokud je hladina mastných kyse-
lin v krvi zvýšená dlouhodobě, dochází 
k porušení této autoregulace a zvýšení 
jak glukoneogeneze, tak i glykogenolý-
zy a zvýšenému vyplavování glukózy do 
krve. Dlouhodobě zvýšená hladina mast-
ných kyselin také snižuje oxidaci mast-

ných kyselin. V cytoplazmě jaterní buň-
ky dochází ke zvýšenému hromadění TG, 
které je spojeno se zvýšeným vyplavo-
váním VLDL (Very Low Density Lipopro-
teins) částic do krevního oběhu. Zároveň 
je, v důsledku nižší aktivity lipoproteino-
vé lipázy (enzym zodpovědný za štěpení 
TG), sníženo vychytávání LDL částic v já-
trech. Všechny uvedené změny akcentu-
jí rozvoj MS.

Léčba metabolického syndromu
Léčba MS musí být vždy komplexní, 

zaměřená na všechny přítomné slož-
ky MS. Vzhledem k tomu, že ve většině 
případů je přítomna obezita, je základ-
ním terapeutickým přístupem redukce 
hmotnosti. V léčbě obezity stojí v popře-
dí opatření režimová, tedy úprava jídel-
ních a pohybových zvyklostí, možnos-
tí je i psychoterapie a v odůvodněných 
případech je indikována farmakoterapie 
nebo chirurgická léčba obezity. Stejně 
tak v léčbě poruch glukózové tolerance 
je nejdříve indikována dietní léčba zamě-
řená na pokles hmotnosti a navýšení po-
hybové aktivity. Cílem je zastavení pro-
grese poruchy, zabránění vzniku diabetu 
a snížení kardiovaskulárního rizika.

Konkrétní doporučení při terapii obe-
zity, poruchách glukózové tolerance, hy-
pertenzi, dyslipidemií a dalších složkách 
MS budou rozepsány v následujících dí-
lech seriálu.

Kontakt:
PhDr. Karolína Hlavatá
khlavata@endo.cz

  Reaven Gerald M. – americký endokrinolog, geri-
atr a kardiolog. Svou kariéru začal na Univerzitě 
v  Chicagu, později působil také v Michiganu 
a  dokonce i v americké armádě. Emeritní profesor 
lékařské fakulty Stanfordské univerzity. Popis metabo-
lického syndromu (dnes někdy také syndrom X nebo 
Reavenův syndrom) přednesl v roce 1988 v rámci 
Banting Lecture organizované ADA. Člen řady vědec-
kých a výzkumných organizací a viceprezident pro 
výzkum společnosti Sahman Pharmaceuticals v San 
Francisku. 

(zdroj informací: archiv redakce)

Nakldtelsví GEUM

Přjmné prožií áčních tů,
moo zraví a štěsí
v re 2012
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Laktózová tolerance

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

1Ústav preventivního lékařství, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno
2Masarykův onkologický ústav, Brno

Úvod
Ačkoliv se tolerance laktózy v různé 

míře vyskytuje u lidí po celém světě, je 
pro určité skupiny obyvatelstva typic-
ká vyšší či nižší forma laktózové intole-
rance. V literatuře bývá popisována také 
jako hypolaktázie či non-perzistence lak-
tázy (nedostatečnost laktázy).

Mění se věkem či v důsledku aktuální 
„kondice“ tenkého střeva. Hlavní přízna-
ky projevů laktózové intolerance jsou 
poměrně jasné, ale také celkem nespe-
cifické, snadno zaměnitelné za přízna-
ky častých či méně častých onemocnění 
trávicího traktu. Jejich správná diagnos-
tika tak může být bez použití speciálních 
testů na aktivitu laktázy zkomplikována. 
Výživové doporučení silně závisí na po-
chopení podmínek individuální laktózo-
vé intolerance, která je pak jednoduše 
umírněna vhodným výběrem potravin 
obsahujících laktózu.

Diagnostika
Přítomnost nevstřebané laktózy v tlus-

tém střevě nemusí vždy způsobit trávící 
obtíže a naopak nevhodná diagnostika 
laktózové intolerance pouze na zákla-
dě klinických příznaků může zdravotní 
potíže komplikovat. Pro správnou dia-
gnostiku laktózové intolerance je nut-
né zhodnocení nespecifických střevních 
problémů doplnit o speciální testy na ak-
tivitu laktázy.

Diagnostika laktózové intolerance „na-
slepo“ doporučuje prostě a jednoduše 
vyloučit potraviny obsahující laktózu 
z jídelníčku po dobu přibližně jedno-
ho měsíce. Pokud se z jídelníčku vylou-
čí i mléčné výrobky (např. tvrdé sýry) 
obsahující třeba jen malé a tím pádem 
střevem často akceptovatelné množství 
laktózy, může být tímto doporučením 
falešně skryta alergie na bílkovinu mlé-
ka. Proto je nutné tuto formu diagnos-
tiky doplnit o další specifičtější diagnos-
tiku laktózové intolerance. Nezbytné je 

pro průkaz laktózové intolerance sou-
časně s testem vždy konzumovat zdro-
je laktózy.

K přímým a zároveň invazivnějším 
diagnostickým metodám určování akti-
vity laktázy patří tzv. jejunální biopsie. 
Bioptický vzorek se získává použitím 
Crosbyho nástroje 10 až 20 cm distálně 
od Treitzova ligamenta za kontroly rent-
genu. Intubace je relativně pracná a pro 
pacienta nepříjemná. U této metody je 
důležité místo odběru, protože aktivita 
laktázy mezi duodenem a ileem značně 
kolísá.

Mezi nepřímé metody určování akti-
vity laktázy patří toleranční test, který 
je podobný orálnímu glukózovému to-
lerančnímu testu. Laktóza v množství  
50 g na m2 tělesného povrchu se podá-
vá rozpuštěná v 500 ml vody nebo čaje. 
Po dobu dvou hodin se měří ve čtvrtho-
dinových intervalech koncentrace glu-
kózy v krvi. Pro snížené štěpení laktózy 
svědčí již vzestup glukózy o méně než  
20–25 mg/100 ml (1–1,2 mmol/l). Množ-
ství laktózy v nápoji je však poměrně vy-
soké – už množství 50 gramů laktózy 
odpovídá jejímu obsahu v jednom litru 
mléka, což je nezvykle vysoká koncent-
race ve srovnání s normálním příjmem. 
Z tohoto důvodu bývá toleranční test 
kritizován pro možnou falešnou pozitivi-
tu. Pro souvislosti spojené s projevy lak-
tózové intolerance je nutné respektovat 
množství konzumované laktózy.

Mezi standardní diagnostické meto-
dy patří vyšetření určování vodíku ve vy-
dechovaném vzduchu (H2-test). Z neroz-
štěpené laktózy vzniká v tlustém střevě 
působením mikroflóry vedle dalších lá-
tek také vodík. Ten přechází částečně do 
krve, kde se transportuje do plic a je zde 
eliminován. Stanovení se provádí buď 
plynovým chromatogramem, nebo elek-
trofyzikální metodou. Zvýšení vodíkové 
koncentrace od základní hladiny o více 
než 20 mg/l se obecně považuje za projev 

nedostatečného štěpení laktózy. Určová-
ní vodíku ve vydechovaném vzduchu je 
relativně jednoduché a oproti určování 
glukózy v krvi výhodnější. Existují však 
jedinci, jejichž mikroflóra neprodukuje 
žádný vodík. Také léčba antibiotiky vede 
ke snížení mikrobiální masy, a tím ke sní-
žení hladiny vodíku v dechu. Další fakto-
ry jako je spánek, pohyb, kouření a ace-
tylsalicylová kyselina způsobují zvýšení 
eliminace vodíku nezávisle na množství 
konzumované laktózy.

Test kyselosti stolice se používá u dětí 
a měří se jím množství kyselin ve stoli-
ci. Z nestrávené laktózy v tlustém střevě 
vzniká kyselina mléčná a různé mastné 
kyseliny, které lze ve stolici detekovat. 
Stejně tak může být ve stolici přítomna, 
jako metabolit laktózy, glukóza.

Mezi nejmodernější diagnostické me-
tody patří obecně využívání genetických 
testů – stejně tak je tomu i u laktózové 
intolerance. Vzorkem je venózní krev, 
případně zamražená střevní biopsie. 

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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Překážkou však může být finanční nároč-
nost provedení testu.

Doporučení při laktózové in-
toleranci

Stupeň intolerance laktózy závisí na 
množství a aktivitě laktázy v tenkém 
střevě, celkové konzumaci zdrojů laktó-
zy a individuální citlivosti. Při výživo-
vém doporučení je nezbytné zmíněné re-
spektovat.

Pro další nabízená řešení a doporuče-
ní při laktózové intoleranci je dobré lak-
tózově intolerantní seznámit s rozdíly 
všech možných nesnášenlivostí mléka 
(alergie na bílkovinu kravského mléka, 
laktózová intolerance, averze nebo dal-
ší psychologické důvody odmítání mléka 
apod.) a případně důkladně vysvětlit pří-
činné souvislosti s další diagnózou (celi-
akie, střevní záněty atd.).

Ať jsou příčiny jakékoliv, většinou into-
lerance laktózy neznamená naprosté vy-
loučení laktózy z jídelníčku, ale správné 
načasování konzumace vhodného množ-
ství laktózy v průběhu dne (viz tabulka 
č. 1).

Malé dávky laktózy jsou totiž často 
velmi dobře snášeny a víceméně i pod-
porují určitou adaptaci střeva na lepší 
toleranci laktózy. Denní konzumace 12 g 
laktózy u většiny laktózově-intolerant-
ních nevede ke zdravotním obtížím.

Mléko jako samotný nápoj je velmi bo-
hatým zdrojem laktózy, což souvisí také 
s jeho celkovou konzumací. Mléčné vý-

robky oproti tomu jsou konzumovány 
v menších porcích, navíc většinou obsa-
hují i celkově nižší množství laktózy.

Toleranci laktózy v mléce často zvy-
šuje současná konzumace dalšího po-
krmu s ohledem na rychlost vyprazd-
ňování žaludku. Lépe je také snášen čaj 
s mlékem, káva s mlékem, kakao či mléč-
né koktejly – jejich přípravou se snižuje 
koncentrace laktózy.

Oproti samotnému mléku jsou vel-
mi dobře tolerovány zakysané mléčné 
výrobky. Při výrobě jogurtů a ostatních 
zakysaných mléčných výrobků se pou-
žívá živých bakterií, které obsahují beta-
-galaktosidázu. V důsledku fermentace 
laktózy bakteriemi mléčného kysání je 
koncentrace laktózy v řadě zakysaných 
mléčných výrobků snížena (během fer-
mentace mléka dochází ke štěpení lak-
tózy na glukózu a galaktózu – galaktó-
za se přeměňuje na glukózu, která se 
pomocí bakterií mléčného kysání mění 
na kyselinu mléčnou). Toleranci laktózy 
také může podporovat fakt, že její cel-
kové konzumované množství je nižší – 
respektive porce zakysaného mléčného 
výrobku je menší (např. 150 g jogurtu 
versus 250 ml mléka). V jídelníčku tak 
zůstávají zdroje vápníku a fosforu, vita-
minu A, D, B2 a kvalitních bílkovin.

Laktóza se vyskytuje také v nemléč-
ných zdrojích, kam je při výrobě při-
dávána (např. masné výrobky, polévky, 
omáčky, směsi koření, pekárenské výrob-
ky a hotová jídla). Stejně tak je i součás-

tí většiny léků. Při obtížích s laktózovou 
intolerancí je dobré zvážit jejich konzu-
maci.

Laktóza jako prebiotikum  
i jako přirozená prevence  
zácpy

Vysvětlením pozitivních účinků fer-
mentovaných mléčných výrobků a nižší 
konzumace laktózy je i fakt, že nehydro-
lyzovaná laktóza bývá zařazena k pre-
biotikům. Prebiotikum je definováno 
jako nestravitelná složka potravy, která 
má pozitivní vliv na selektivní metabo-
lismus zažívacího traktu. Příjem laktózy 
v tomto případě způsobuje zvýšení po-
čtu bakterií mléčného kysání. Fermen-
tované mléko tak, díky obsahu bakterií 
mléčného kysání, zvyšuje toleranci lak-
tózy. Je proto doporučováno ke konzu-
maci, neboť je i dobrým zdrojem bílko-
vin a vápníku.

Prebiotika specificky podporují růst 
a funkci probiotik (mikrobiální součást 
potravy, která při konzumaci dostateč-
ného množství vykazuje účinky na zdra-
ví konzumenta). Probiotika působí ve 
střevě, kde např. tlumí růst patogen-
ních bakterií a zvyšují odolnost proti 
střevním obtížím a infekcím. V případě 
laktózové intolerance probiotika svými 
účinky zmírňují plynatost a tím zvyšují 
laktózovou toleranci.

Laktóza působí i jako přirozená pre-
vence zácpy. Díky pomalému enzymové-
mu štěpení v horní části tenkého střeva 
zvyšuje laktóza svou osmotickou aktivi-
tu, která vede ke zvětšení objemu hmoty 
ve střevě a ke zvýšení motility. V tlustém 
střevě se osmotický účinek ještě zvýší 
v důsledku vzniklé kyseliny mléčné. Pro-
dukce oxidu uhličitého zase podporuje 

Tab. č. 1: Množství laktózy v různých potravinách
potravina obsah laktózy 

(g/100 g)
velikost obvyklé 

porce
obsah laktózy 

v porci (g)

lidské mléko 7,2 – –

kozí mléko 4,4 250 11,0

ovčí mléko 5,1 250 12,3

kravské mléko – plnotučné 4,7 250 11,8

kravské mléko – odstředěné 4,9 250 12,3

šlehačka 3,1 15 0,5

smetana do kávy 3,8 15 0,6

jogurt 4,1 150 6,2

jogurt ovocný 3,0 150 4,5

kefír 3,8 200 7,6

zmrzlina 6 50–100 3,0–6,0

cottage 2,2 100 2,2

tvaroh měkký 3,5 100 3,5

eidam (30 % t. v s.) 1,3 50 0,7

gervais 1,6 100 1,6

Niva 1,3 50 0,7

Hermelín 1,2 50 0,6

Madeland (45 % t. v s.) 0,4 50 0,2

sušená syrovátka 74 – –

Aktuální záznam stravy ženy, které byla 
v minulosti diagnostikována laktózová  
intolerance biopsií tenkého střeva

1. den
snídaně: rohlík, 150 g cottage, 150 g rajče
svačina: káva, 2 banány
oběd: pizza tyčinka, 100 g müsli, 150 g jogurtu
svačina: kuřecí zeleninový salát, 30 g sušenka
večeře: 400 ml ledové kávy

2. den
snídaně: 4 vajíčka, rohlík ciabata, 100g okurky
svačina: –
oběd: rohlík, salám
svačina: 3 banány, káva
večeře: 100 g müsli, 100 g mléka

3. den
snídaně: 450 g kefír, rohlík, banán
svačina: –
oběd: 100 g rýže, pečené maso s cibulkou, rajčata
svačina: 300 g hroznového vína, banán
večeře: 4 rajčata
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peristaltiku, doba průchodu střevem se 
zkracuje. Důsledkem je kromě zvětšení 
objemu stolice i její četnost a měkčí kon-
zistence. Působením vznikajících kyse-
lin (především kyseliny mléčné) se oky-
seluje prostředí, které podporuje růst 
aerobních laktobacilů. Přitom je brzděn 
růst patogenních mikroorganismů. Tak 
se snižuje množství hnilobných bakterií 
a sníží se i množství bílkovinných pro-
duktů jako je amoniak, fenoly a indoly. 
Tím je podporována činnost jater fun-
gujících jako likvidátor toxických látek. 
V kyselém prostředí se přeměňuje amo-
niak na amonný iont, který je vyloučen 
stolicí.

Při užívání laktózy k prevenci zácpy 
nedochází k návyku, kontraindikací však 
je laktózová intolerance, případně galak-
tosemie.

Kazuistika
Laktózová intolerance bývá v praxi 

diagnostikována tzv. naslepo. V přípa-
dě 26leté ženy (tělesná výška 173 cm, tě-
lesná hmotnost 78 kg) však především 
z důvodu pozitivní rodinné anamnézy 
(Crohnova choroba) byla laktózová into-
lerance diagnostikována na základě bi-
opsie tenkého střeva. Po porodu v roce 
2006 ji delší dobu trápily průjmy nebo 
tzv. velmi častá stolice, bolest žaludku 
i břicha, křeče a škroukání žaludku. Měla 
pocit „nafouknutých střev“ a trápila ji 
únava. Obtíže trvaly vždy více než něko-
lik hodin. Ve stejném roce jí byla pomo-
cí biopsie diagnostikována laktózová in-
tolerance – vyšetření proběhlo z důvodu 
podezření na Crohnovu chorobu, neboť 
jí trpí otec. Crohnova choroba u ní neby-
la potvrzena.

Přímá diagnóza laktózové intoleran-
ce s vyloučením jiných možných příčin 
zdravotních obtíží vyjasnila možnos-
ti léčby akutních příznaků. Následnou 
úpravou jídelníčku se podařilo zdravot-
ní stav stabilizovat.

V současné době se v jídelníčku paci-
entky objevují nejenom zakysané mléč-
né výrobky, ale také samotné mléko. Je-
jich množství respektuje individuální 
citlivost. Kromě pestrosti a pravidelnosti 
jídelníčku nechybí ani časové rozložení 
příjmu zdrojů laktózy, které může souvi-
set i s její lepší tolerancí.

Závěr
Laická diskuse kolem problematiky ne-

snášenlivosti mléka často přináší spous-
tu mylných informací, které následně 
zbytečně omezují ve výběru potravin. 
Nicméně mléko a mléčné výrobky do jí-
delníčku populace České republiky roz-
hodně patří. Míra tolerance laktózy je 
pro každého individuální ale přirozená. 
V případě obtíží je potřeba správně po-
chopit a diagnostikovat možné příčiny 
– a následné řešení je poměrně snadné. 
Laktózová intolerance většinou nevyža-
duje úplné vyloučení mléka a mléčných 
výrobků ze stravy – velmi často však 
pomáhá celková úprava jídelníčku do 
pestré a pravidelné podoby s výběrem 
mléčných výrobků, který respektuje in-
dividuální snášenlivost určitého množ-
ství laktózy.
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dromem a každý rok se narodí v  průměru 25 děvčátek postižených touto 
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tě s tímto onemocněním v různých věkových obdobích, intelektuálních schop-
nostech nemocných, jejich specifických zdravotních problémech, léčbě Turne-
rova syndromu a možnostech otěhotnění postižených žen. Autory odborných 
textů jsou doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, Ph.D., prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. 
a doc. MUDr. Tonko Mardešič, CSc.
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V České republice je růstovým hormonem léčeno přibližně tisíc dětí a dospívajících. Pro ně a jejich rodiče zřídila společnost Ipsen 

informační webový portál www.poruchy-rustu.cz.
Internetové stránky obsahují informace o růstovém hormonu a o poruchách léčených růstovým hormonem (nedostatek růstového 

hormonu u dětí a dospělých, poruchy růstu při Turnerově syndromu, syndromu Prader-Willy nebo chronické renální nedostatečnosti 
u dětí), kontakty na odborníky a centra pro léčbu růstovým hormonem, slovník pojmů a zkratek. Dále mohou návštěvníci stránek využít 
praktické aplikace, jako jsou růstové grafy, predikce výšky dítěte či možnost zaznamenávání a sledování růstu dítěte. Na dotazy týkající 
se poruch růstu odpovídá MUDr. Renata Pomahačová, Ph.D. z Dětské kliniky Fakultní nemocnice v Plzni.

Prostřednictvím webových stránek lze objednat edukační materiály související s léčbou růstovým hormonem nebo rekombinant-
ním IGF-1.

Dále společnost Ipsen na tomto webu nabízí on-line žádost o výměnu aplikačního pera a možnost zasílání připomínky aplikace 
růstového hormonu formou SMS.

(kla)
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Pokud navštívíte internetové stránky  

www.shortstature-forum.com spravované spo-
lečností Ipsen a přihlásíte se jako pracovník 
ve zdravotnictví, získáte přístup k informacím 
o poruchách růstu, odborným článkům, přípa-
dovým studiím či nejnovějším novinkám z vý-
zkumu týkajícího se této problematiky. Dále 
můžete využít užitečnou aplikaci, jakou je kal-
kulátor pro výpočet údajů potřebných v každo-
denní praxi (BSA, očekávaná výška dítěte, BMI) 
a nahlédnout do kalendáře odborných akcí.

Po přihlášení do laické sekce je dostupná 
základní informace o tom, co jsou to poruchy 
růstu a odkazy na pacientské weby.

(kla)

www.shortstature-forum.com
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Využití inkretinové terapie u pacientky s morbidní 
obezitou nejen jako nástroje kompenzace diabetu, 
ale i přípravy před bariatrickou operací

Souhrn:
Pacientka diabetička 2. typu s morbidní obezitou byla indikována k bariatrické-

mu výkonu. Vzhledem k  obrovské steatóze jater, která znepřehledňovala operační 
pole, nebyl proveden.

Inkretinová terapie jako součást antidiabetické léčby a následný pokles hmotnosti 
umožnil bariatrickou operaci realizovat. Celkový pokles hmotnosti o 27 kg (16 kg 
při inkretinové terapii v průběhu 1,5 roku a 11 kg za půl roku po bariatrické operaci) 
změnil zcela kvalitu života i životní prognózu pacientky.

Summary:
The use of incretin therapy in a patient with morbid obesity not only as a tool of com-
pensation of diabetes mellitus but also as an arrangement before the bariatric surgery  

A female patient with type 2 diabetes mellitus and morbid obesity was indicated 
for the bariatric surgery. It could not be performed because of extreme liver steatosis, 
which restricted a view into the operative field.

The incretin therapy as a part of the antidiabetic treatment and consequent 
attempt to reduce a weight made the bariatric surgery possible. The total weight loss 
that reached 27 kg (16 kg during 18 moths of the incretin therapy, and 11 kg six moths 
after the bariatric surgery) resulted in a complete change of patient’s quality of life 
and life prognosis.

Urbancová, K. Využití inkretinové terapie u pacientky s morbidní obezitou nejen jako nástroje kompenzace 
diabetu, ale i přípravy před bariatrickou operací. Kazuistiky v diabetologii 9, č. 5: 36–37, 2011.
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 � diabetes mellitus 2. typu
 � obezita
 � exenatid
 � gastrický bypass
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 � type 2 diabetes mellitus
 � obesity
 � exenatide
 � gastric bypass

Kateřina Urbancová
Diabetologická interní ambulance s.r.o., Ostrava

Úvod
Obezita se vyskytuje u drtivé většiny pacientů s  diabetes 

mellitus (DM) 2. typu. Nárůst hmotnosti během trvání nemo-
ci komplikuje její léčbu a je příčinou rozvoje i dalších složek 
metabolického syndromu, dyslipidemie nebo hypertenze. Pro-
to je léčba obezity nedílnou součástí terapie diabetu. Při volbě 
jakékoliv terapie, antidiabetické, antihypertenzní nebo hypo-
lipidemické je nutné upřednostňovat preparáty, které nemají 
vliv na tělesnou hmotnost pacienta. Optimální léčba je však 
taková, která vede k redukci hmotnosti. Preparáty, které tento 
požadavek splňují, jsou inkretiny. První preparát ze skupiny 
GLP-1 agonistů dostupný v ČR je exenatid (Byetta). Exenatid 
se dle studií ukazuje nejen jako efektivní antidiabetikum, které 
vede u pacientů k významnému zlepšení kompenzace diabetu, 
ale zároveň i jako lék působící významnou redukci hmotnosti 
a pokles krevního tlaku.

Kazuistika
Pacientce (narozené v roce 1952) byla cukrovka zjištěna 

v roce 1998, ve věku 46 let.

V rodině měla diabetes matka od 64 let. Tedy dva roky dří-
ve, než u dcery. Na rozdíl od matky, však pacientka od dět-
ství trpěla nadváhou, pro kterou byla v  adolescentním věku   
neúspěšně léčena. Při výšce 166 kg vážila v 18 letech 98 kg, po 
svatbě a dvou porodech (v letech 1974, 1976) přibrala více než 
20 kg, poté postupně dalších 24 kg. V době zjištění diabetu pa-
cientka vážila 142 kg. Zpočátku byla léčena režimovým opatře-
ním: redukční dietou, po roce nasazen metformin. Dávka byla 
navyšována z 1 na 3 gramy metforminu v  letech 1999–2005. 
Pro nedostatečnou kompenzaci diabetu od roku 2006 byl při-
dán do terapie glimepirid. Počáteční dávka 2 mg glimepiridu 
byla postupně navyšována. Pacientka pracovala v masokombi-
nátu jako řeznice. Navzdory opakované reedukaci a antiobe-
zitické terapii (orlistat odmítla, užívala sibutramin) přibývala 
na hmotnosti. V červnu 2009 vážila 151 kg při výšce 166 cm 
(BMI 54,8 kg/m2). Proto byla navržena bariatrická operace. Po 
konzultaci na chirurgické ambulanci a předoperační přípravě 
v srpnu téhož roku byla pacientka přijata k operaci.

V propouštěcí zprávě popsána operace jako provedení po-
kusu o gastrický bypass, ale vzhledem k závažné steatóze a veli-
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kosti levého jaterního laloku byl výkon technicky nemožný bez 
neúnosného rizika. Proto bylo od výkonu upuštěno. Pacientce 
byla doporučena redukce hmotnosti, vyšetření CT – měření 
velikosti jater a odložení operačního výkonu. Tato skutečnost 
měla další nepříznivý vliv na psychiku pacientky a tak na kon-
trole v diabetologické ambulanci v  říjnu 2009 vážila 174 kg. 
Nárůst hmotnosti vedl k výraznému zhoršení diabetu: HbA1c 

6,7 % (dle IFCC), glykemie nalačno 7,8 mmol/l, postprandiál-
ní 12,6 mmol/l, kontrolní C-peptid nalačno 1 421 pmol/l a po 
stimulaci 2 831 pmol/l. Vzhledem k tělesné hmotnosti pacient-
ky byla využita možnost inkretinové terapie a nasazen prepa-
rát Byetta 2x5 µg. Terapii nemocná tolerovala velmi dobře bez 
vedlejších nežádoucích účinků a od počátku léčby se dostavil 
výrazný efekt ve smyslu pocitu sytosti. Během prvního měsíce 
terapie exenatidem (Byetta) pacientka zhubla o 6 kg.

Od listopadu 2009 byla pro dobrou toleranci navýšena dáv-
ka exenatidu (Byetta) na 2x10 µg. Terapie diabetu ponechána 
na stejné dávce metforminu 3 g a glimepiridu 6 mg jako při 
nasazení exenatidu. Výsledek další kontroly tři měsíce po na-
sazení inkretinové terapie ukázal váhový pokles celkem o 10 kg 
(pacientka vážila 164 kg), především však došlo k výraznému 
zlepšení kompenzace diabetu (HbA1c 5,6 %, glykemie nalačno 
6,2 mmol/l,  postprandiální glykemie 9,1 mmol/l). Pacientka 
pokračovala dále v nastavené léčbě a během roku pomocí in-
kretinů poklesla její tělesná hmotnost celkem o 16 kg a glyko-
vaný hemoglobin se pohyboval od 5 do 5,4 %. Hmotnost se 
ustálila, dále již neklesala a pacientka opět kontaktovala chi-
rurga stran bariatrického výkonu.

V květnu 2011 byl proveden gastrický bypass. Po zákroku 
pacientka vysadila exenatid (Byetta) i glimepirid a v terapii zů-
stala jen redukovaná dávka metforminu (1 700 mg). Poslední 
kontrola v diabetické poradně proběhla v říjnu 2011, hmotnost 
pacientky byla 147 kg, glykemie nalačno 6,1 mmol/l, postpran-
diální glykemie 7,6 mmol/l, HbA1c 4,8 %. Pacientka se subjek-
tivně cítí velmi dobře, zlepšila se i kvalita jejího života. Začala 
opět chodit do divadla, které vzhledem ke své hmotnosti pře-
stala před dvěma lety navštěvovat. Chystá se na dovolenou do 
zahraničí, na kterou si před časem také netroufla. Vzhledem 
k tomu, že po bariatrické operaci je pokles váhy postupný a tr-
valý, lze očekávat ještě další snížení její tělesné hmotnosti.

Diskuse
Obezita může být překážkou mnoha chirurgických zákro-

ků – nejen bariatrické operace, ale také všech náhrad nosných 
kloubů, operací páteře, plastik atd. Inkretinová terapie tak 
může umožnit u vhodných pacientů po redukci tělesné hmot-
nosti realizovat plánovaný operační zákrok. Zároveň přispěje 
k dobré kompenzaci diabetu a usnadní následné hojení.

Závěr
Nasazení inkretinové terapie do léčby diabetu způsobilo 

u extrémně obézní pacientky redukci hmotnosti a umožnilo 
provést bariatrickou operaci. Zásadní obrat ve vývoji hmot-
nosti pacientky zlepšil kvalitu jejího života a prognózu stran 
možných zdravotních komplikací.

Literatura
Haluzík, M., Svačina, Š. Inkretinová léčba diabetu. Praha: Mladá fronta, 2010.
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Obr. č. 1: Vývoj hmotnosti pacientky od doby diagnostikování 
diabetes mellitus
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Obr. č. 2: Vývoj BMI pacientky od doby diagnostikování 
diabetes mellitus

Obr. č. 3: Pokles HbA1c od doby nasazení inkretinové 
terapie
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MUDr. Kateřina Urbancová
Diabetologická interní ambulance s.r.o.
Českobratrská 1768/30
702 00 Ostrava

e-mail: urbancova.katerina@volny.cz

VYUŽITÍ INKRETINOVÉ TERAPIE U PACIENTKY S MORBIDNÍ OBEZITOU NEJEN JAKO NÁSTROJE KOMPENZACE...
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Merck rozšiřuje portfolio preparátu Euthyrox
Společnost MerckSerono oznámila v rámci říjnových XXXIV. Endokrinologických dní s mezinárodní účastí v Brně roz-

šíření svého portfolia o nová balení preparátu Euthyrox (levothyroxin).
Euthyrox je určen k léčbě benigní eutyreoidní strumy, profylaxi recidiv strumy po strumektomii, substituční léčbě 

hypotyreózy, supresní léčbě karcinomu štítné žlázy, konkomitatní suplementaci během tyreostatické léčby hypertyreózy 
a k supresnímu testu v diagnostice štítné žlázy.

Dosud byl dostupný v balení obsahujících 50, 75, 100, 125 a 150 μg, nově jej mohou lékaři předepisovat i v síle 88, 112, 
137 a 200 μg levothyroxinu.

(kviz)

zpráva

Ing. Milan Zaoral, DrSc. 
(5. 5. 1926–4. 1. 2011)

Se jménem ing. Zaorala je dnes spojován především jeho 
nejvýznamnější objev – desmopresin. Práce tohoto význam-
ného českého chemika zahrnuje více než 150 vědeckých prací 
a patentů, především v oblasti syntézy peptidů a zkoumání je-
jich vlastností. Po zásluze byl honorován dvěma státními ce-
nami (v letech 1956 a 1981) a zlatou Heyrovského medailí.

Na počátku své odborné kariéry pracoval v laboratoři pro-
fesora Josefa Rudingera (1924–1975) v Ústavu organické che-
mie a biochemie. Tomuto ústavu zůstal pracovně věrný více než 
40 let, byť nějaký čas měl možnost pracovat i v Rockefellerově 
univerzitě v New Yorku v laboratoři profesora R. B. Merrifiel-
da (1921–2006), nositele Nobelovy ceny za chemii. Pod jeho 
vedením byla připravena řada zajímavých analog oxytocinu, 
vasopressinu, endorfinu a glykopeptidů ovlivňujících imunitu.

K objevu 1-deamino-8-D-arginin vasopressinu (DDAVP; 
desmopresin) vedlo jeho studium změny biologického účinku 
v závislosti na změně struktury vasopressinu. Šlo o cílené hle-
dání a přípravu látky, která by terapeuticky dokázala nahradit 
vasopressin, resp. dosud užívané terapeutické preparáty zís-
kávané ze zvířecích žláz, které měly jen nízký a krátkodobý 
účinek. Poté, co byly potvrzeny výhodné terapeutické schop-
nosti desmopresinu (především antidiuretický účinek), bylo 
rozhodnuto patentovat postup a zajistit výrobu nového léku, 
založeného na objevené molekule. Patent byl publikován v roce 
1967, následoval další rozšiřující výzkum, předklinické testy na 
III. interní klinice LF UK v Praze a příprava výrobního předpisu 

(1972). V témže roce byl uveden do klinické praxe. Pro západní 
státy byla prodána výrobní licence švédské společnosti Ferring 
AB, která jej začala vyrábět již v roce 1973 pod názvem Mini-
rin, v Československu (produkce pro socialistické státy) pak od 
roku 1976 (Adiuretin-SD Spofa).

V podstatě beze změn je lék (Minirin) s komerčním 
úspěchem vyráběn dodnes a využíván pro léčbu diabetes in-
sipidus, enuresis nocturna, hemofilie typu A a von Willebran-
dova syndromu.

Flegel, M., Slaninová, J. Ing. Milan Zaoral, DrSc. Bulletin 
Asociace českých chemických společností 42, 2: 311, 2011.

Mikeš, O. Ing. Milan Zaoral, DrSc., dvojnásobný laureát 
státní ceny Klementa Gottwalda, šedesátníkem. Chemické listy 
80, 4: 446–448, 1986.

Zaoral, M. DDAVP (desmopressin) and solid phase pep-
tide synthesis. Biopolymers 90, 3: 213, 2008.

(kviz)
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Molekula vasopresinu
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odborný časopis pro diabetology, internisty, praktické 
a ostatní lékaře pečující o diabetiky

4x ročně + případná suplementa

formát A4, barevný, 48 stran

roční předplatné 200 Kč (8 € na Slovensku)
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34. Endokrinologické dny       Brno, 20.–22.10.2011
Besední dům se zapsal do dějin města Brna jako středisko 

společenského a kulturního života rozvíjející se české měšťanské 
společnosti. Budova byla postavena podle návrhu architekta 
Theophila von Hansena v letech 1871–1873. V době, kdy věda 
a umění ještě byly rodné sestry, byl Besední dům využíván 
mnohostranně jako dějiště akcí společenských, hudebních, 
divadelních, vzdělávacích, politických i tělocvičných a jako 
sídlo školy, redakce, záložny, čtenářského spolku a vyhlášené 
restaurace. Dnes je sídlem Filharmonie Brno, na obrozeneckou 
tradici tak navázala i organizace 34. Endokrinologických dní, 
podzimní vědecké akce, v prostorách této historické stavby.

Letošní konference přinesla téměř 100 přednášek a více než 
60 posterů, oblíbená „setkání s odborníky“ i firemní sympozia 

a nezbytnou výstavu farmaceutických firem. Čestného úkolu 
přednést Charvátovu přednášku se v letošním roce zhostil 
prof. Luboslav Stárka s prezentací na téma Steroidní hor-
mony a civilizační onemocnění. Novinkám v endokrinologii 
v roce 2011 se ve Schreiberově přednášce věnoval prof. Josef 
Marek. Čestné místo zaujala i vzpomínka na ing. Milana Za-
orala, DrSc., objevitele desmopresinu, kterému se v kratičkém 
medailonu věnujeme i v tomto čísle. Nicméně zajímavých 
přednášek v tematických celcích věnovaných pediatrické en-
dokrinologii, diabetes mellitus, štítné žláze, hypofýze, obezito-
logii, osteologii byla naprostá většina, takže věřím, že si každý 
z účastníků našel právě to „své“ téma.

(kviz)

zpráva

Nový analog somatostatinu – pasireotid
Pasireotid je analog somatostatinu s vysokou afinitou 

k somatostatinovému receptoru 5. Vyvíjí jej společnost 
Novartis k léčbě akromegalie, Cushingova syndromu 
a  neuroendokrinních nádorů. Výsledky klinických studií 
fáze III užití u Cushingova syndromu byly prezentovány 
na 14.  kongresu European Neuroendocrine Association 
(ENEA). Celkem 162 pacientů s Cushingovým syndromem 
bylo léčeno dvakrát 600 μg nebo dvakrát 900 μg pasireoti-
du denně. Primárním cílem studie bylo snížení (normali-
zace) UFC (urinary free cortisol) po šesti měsících léčby. 
Sledována byla také bezpečnost léčby, resp. vedlejší účinky 
léku. U 26,3 % (resp. 14,6 %) pacientů byla tato léčba účin-
ná. Průměrné snížení UFC v obou skupinách po šesti mě-
sících činilo 47,9 % a současně došlo ke snížení klinických 
symptomů. Nejčastějšími nežádoucími účinky byl průjem, 
nauzea, hyperglykemie, zvýšení HbA1c, diabetes mellitus.

www.clinicaltrials.gov
Ben-Shlomo, A., Melmed, S. Pasireotide 
– a somatostatin analog for the potential 
treatment of acromegaly, neuroendocrine 
tumors and Cushing´s disease. IDrugs 10, 12: 
885–895, 2007.

(kviz)

zpráva
15th International Congress of Endocrinology 
14th European Congress of Endocrinology

5–9 May 2012, Florence, Italy

Abstract deadline:   6 January 2012
Early bird registration deadline:  16 March 2012

ICE/ECE 2012 Congress Secretariat:
BioScientifica Ltd, Euro House
22 Apex Court, Woodlands, Bradley Stoke
Bristol. BS32 4JT, UK
Tel.: +44 (0)1454 642240
Fax: +44 (0)1454 642222
E-mail: ice-ece2012@bioscientifica.com

http://www.ice-ece2012.com/
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Inkretiny a inkretinová léčba patří mezi žhavá odborná 
témata, novinky v této oblasti nechybí na programu většiny 
současných postgraduálních seminářů a patří k nejatraktivněj-
ším na větš;ině odborných konferencí. Jde o téma, které hýbe 
diabetologickou veřejností a aktuálně patří jistě mezi poslu-
chačsky nejzajímavější. Během letošního podzimu se uskuteč-
nilo hned několik samostatných seminářů, věnovaných této 
problematice. V pražském Autoklubu dne 11. října 2011 měli 
diabetologové z ČR možnost vyslechnout jeden z nich – Inkre-
tiny ze všech stran, který s podporou farmaceutické společnosti 
Bristol-Myers Squibb připravila agentura Amepra.

Prof. Michal Anděl připomněl úlohu glukagonu v orga-
nismu, jeho účinky metabolické na udržování hladin krevní-
ho cukru, triacylglycerolů i nenasycených mastných kyselin 
v krvi, pozitivně inotropní efekt na myokard, útlum motility 
žaludku a žlučníku a v neposlední řadě i snížení pocitu hla-
du. Zdůraznil, že o účincích glukagonu je vždy třeba uvažovat 
v poměru k působení inzulínu. Po jídle je standardní poměr 
inzulín/glukagon přibližně 70, za pět hodin po jídle klesne 
tento poměr více než dvacetkrát. Právě velikost tohoto pomě-
ru v organismu rozhodne, zda jsou aktivovány katabolické či 
anabolické děje.

V úvodu informací o inkretinech zopakoval principy in-
kretinového efektu, tak jak je známe z již klasické práce Nauc-
ka et al. z roku 1986 – tedy dosažení vyšších hladin inzulínu po 
perorálním příjmu glukózy než po stejném množství glukózy 
podaném i.v. Ve své prezentaci prof. Anděl uváděl řadu zajíma-
vých novinek a souvislostí z výzkumu inkretinů. Mezi ně patří 
mj. informace o vlivu GLP-1 na regeneraci nejen beta-buněk 
pankreatu, ale i střeva a endotelu (zatím prokázáno v experi-
mentu).

Velkou část své přednášky věnoval vztahu CNS a inkre-
tinů. Citoval studie, které prokazují, že periferní a centrální  
GLP-1 jsou oddělené entity, které mají některé společné in-
terakce, ale není mezi nimi nutně spojení. Absence GLP-1 
receptorů na centrálních neuronech produkujících GLP-1 na-
značuje, že tyto neurony nejspíše nereagují na postprandiálně 
uvolněný GLP-1. GLP-1 syntetizovaný v mozkovém kmeni 
je transportován do různých oblastí CNS (receptor najdeme 
v řadě jader CNS) a prokazatelně má vliv i na inhibici příjmu 
potravy. Zajímavá byla experimentální data o stimulaci neuro-
geneze exendinem 4 v mozku a o neurotropní aktivitě GLP-1. 
Zdá se, že budou prokázány i neuroprotektivní účinky GLP-1 
v mozku a receptor pro GLP-1 je zahrnut v mechanismech uče-
ní. Atraktivní jsou i výzkumy cílené na vliv GLP-1 na amyloid 
beta u Alzheimerovy choroby. Řada těchto výzkumů je dnes 
stále ještě hluboko v experimentální fázi, nicméně, jak zdůraz-

Zpráva z konference

Inkretiny ze všech stran
Praha, 11. října 2011
Karel Vízner

nil prof. Anděl, dnes jen těžko můžeme odhadovat, které z nich 
se v budoucnu stanou základem pro terapeutické postupy – 
obdobně jako tomu bylo v minulosti u inkretinového efektu.

Prof. Jan Škrha se věnoval potenciálním rizikům léčby in-
kretiny. Uvedl, že léčba inkretiny patří mezi bezpečné alter-
nativy léčby diabetes mellitus, nicméně je třeba, jako u všech 
nových léčebných modalit, připravit dlouhodobé a dobře plá-
nované klinické studie sledující možná rizika této léčby. Mezi 
nejčastěji diskutovaná patří vliv agonistů GLP-1 receptorů na 
proliferační aktivitu buněk a vliv inhibice DPP-4 na imunitní 
funkce a nádorovou biologii.

Vhodného pacienta pro inkretinovou léčbu se snažil iden-
tifikovat ve své přednášce prof. Martin Haluzík. Inkretinová 
léčba přináší do léčby diabetu nové možnosti. Hlavními výho-
dami jsou snížení glykemie (glykovaného hemoglobinu) bez 
výskytu hypoglykemií při neutrálním nebo výhodném vlivu na 
tělesnou hmotnost (sensu snížení hmotnosti). Zdá se, že in-
kretiny přinášejí i další pozitivní metabolické efekty – vliv na 
postprandiální lipemii, inzulínovou rezistenci, ochranu beta-
-buněk před apoptózou, snad i kardioprotektivní a neuropro-
tektivní účinky.

Gliptiny doporučil pro pacienty spíše v časnějších stadiích 
diabetu, nemocné v kardiovaskulárním riziku (kde je hypo-
glykemie riziková) a především pro spolupracující pacienty 
se snahou o redukci hmotnosti. Pro pacienty ve vyšším věku 
mohou být gliptiny výhodné svou vysokou bezpečností, mini-
mem nežádoucích účinků a jednoduchostí podávání.

GLP-1 agonisty pokládá prof. Haluzík za vhodnou léčbu 
pro pacienty s kardiovaskulárním rizikem, motivované pa-
cienty s obezitou (a snahou o redukci hmotnosti) a pacienty 
neuspokojivě kompenzované kombinací PAD, kde GLP-1 ago-

Přednášející za předsednickým stolem 
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nista může být časnou alternativou k inzulinoterapii. Zatím 
neschválenou (ale očekávanou) kombinaci s inzulínem poklá-
dá do budoucna za velmi výhodnou terapeutickou možnost.

As. MUDr. Michal Vrablík se ve své přednášce zaměřil na 
kardiovaskulární riziko diabetiků a na jeho vztah k inkreti-
nům a inkretinové léčbě. Připomněl, že diabetici jsou rizikoví 
nejen pro samotný diabetes mellitus, ale často pro kumulaci 
rizik – kombinaci diabetu s obezitou, dyslipidemií a hyperten-
zí. Terapeutickým apelem je působení v podobě kombinované 
intervence všech rizikových faktorů.

GLP-1 působí na kardiovaskulární systém několika mecha-
nismy – zlepšuje výkonnost myokardu u srdečního selhání ne-
ischemické etiologie, prodlužuje přežívání kardiomyocytů při 
ischemii a zmírňuje endoteliální dysfunkci u diabetiků 2. typu. 
Inkretinová léčba zlepšuje lipidogram u DM 2. typu, gliptiny 
mírně snižují krevní tlak a potencují efekt léčby ACE inhibi-
tory, exenatid snižuje (studie STEMI) rozsah reperfuzního po-
škození myokardu...

Autor zmínil řadu recentních studií (LEADER, EXSCEL, 
TECOS, SAVOR-TIMI 53 aj.), které v nedávné minulosti nebo 
v současnosti prověřují efekt, bezpečnost nebo další aspekty 
léčby inkretiny.

Na inkretinovou léčbu, resp. principy působení inkretinů 
v lidském těle, by jistě bylo možno nahlédnout i z dalších po-
hledů. Věřím však, že uvedený seminář byl nesmírně zajíma-
vým a užitečným příspěvkem do aktuální diskuse o možnos-
tech současné léčby diabetu a že žádný z účastníků neodjížděl 
z pražského Autoklubu zklamán, ba právě naopak.

O plném zaujetí posluchačů nemohlo být pochyb
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ZPRÁVA Z KONFERENCE – INKRETINY ZE VŠECH STRAN

Vnitřní lékařství
Pavel Klener et al.

S nárůstem poznatků v jednotlivých oborech je téměř nemožné pro jednoho 
autora obsáhnout tak široký obor, jakým je interní lékařství. Proto si hlavní 
autor profesor MUDr. Pavel Klener, DrSc. přizval ke spolupráci na knize přední 
odborníky z lékařských fakult Univerzity Karlovy.

Již čtvrté vydání úspěšné monografie, recenzované profesorem Petráškem, 
opět přináší kromě souhrnných informací i aktuální poznatky a novinky 
z jednotlivých oborů interního lékařství.

Kniha je členěna do dvou částí. První, obecná, představuje informace 
přesahující jednotlivé obory vnitřního lékařství. Zabývá se například historií 
interního lékařství, nejčastějšími příznaky vnitřních chorob či nabízí obecnou 
charakteristiku imunitního systému.

Část speciální nabízí přehled vnitřních onemocnění a je členěna dle jed-
notlivých disciplín interní medicíny. U každé choroby je uvedena etiologie, 
projevy i možnosti terapie. Tam, kde je to relevantní, je publikace doplněna 
fotografiemi, ilustracemi, grafy, či tabulkami.

Monografie je určena především pro 
postgraduální vzdělávání, ale nepochybně 
poslouží i jako studijní materiál studentům 
medicíny, či jako pomocník a rádce v ordi-
nacích lékařů.

(kla)
Galén, Praha, 2011. 
ISBN 978-80-7262-759.
4. vydání, 1172 stran, 
159x280 mm, vázaná, barevně.
Doporučená cena 2 500 Kč.

Publikaci je možné objednat na webové adrese www.
galen.cz s 10% slevou (2 250 Kč).

recenze

Nakladatelství GEUM
informace o připravovaných publikacích
aktuální dění z redakce
novinky
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Lékaři z České i Slovenské republiky netrpělivě očekávali akci 
společnosti Eli Lilly s názvem 13. komnata komplikací diabetu, 
pořádnou již tradičně několik let a s vysokou odbornou úrovní. 
Toto sympózium má vždy zajímavá témata, často tabuizovaná. 
Ani letos tato akce své účastníky nezklamala.

„Opět po roce se s Vámi setkáváme, abychom již tradičně spo-
lečně odemkli 13. komnatu komplikací diabetu. Diabetes melli-
tus a jeho komplikace jsou i v současné moderní době zdrojem 
mnoha nezodpovězených otázek. Může za to ještě mnoho nepro-
bádaných souvislostí v bio-psycho-medicínských vztazích tohoto 
onemocnění. Naším úkolem je proto včas rozeznat vznik a vývoj 
příznaků – a to i těch, o nichž se pacienti (nejen oni) zmiňují jen 
neradi a často s ostychem. Klíč od tajemné 13. komnaty kompli-
kací diabetu nám poskytli přední odborníci z oblasti diabetologie, 
urologie, sexuologie, neurologie a psychiatrie. Podělili se s námi 
o své odborné poznatky a zkušenosti.“

První přednáška Diabetická nefropatie byla puštěna ze zázna-
mu, protože prof. Vladimír Tesař se právě účastnil nefrologického 
kongresu v USA. Poutavá a zajímavá byla přednáška MUDr. Karla 
Kočího na téma Léčba erektilní dysfunkce může zlepšit compli-
ance diabetického pacienta. Bylo to dáno především charisma-
tickým přednášejícím a tématem často opomíjené problematiky 
ze strany diabetologů, což má mnoho vysvětlitelných důvodů: 
nedostatek času, protože diabetolog musí řešit a vyřešit všechny 
odborné „diabetologické záležitosti“, dále velkou část diabetologů 
tvoří ženy lékařky, a tudíž pacienti mužského pohlaví se stydí svě-
řit s problémy z oblasti sexu, a ještě mnoho dalších faktů (přiroze-
ný stud, strach, co se pacient dozví, atd.).

V  odpoledním bloku jsme dostali od prof. Ivana Tkáče po-
drobný přehled o diabetické periferní neuropatii, neuropatické 
bolesti a možnostech diagnostických a terapeutických. Jakákoliv 
bolest je pro pacienta svízelná a je povinností každého lékaře sna-
žit se pacienta bolesti zbavit či ji alespoň zmírnit. Bohužel v této 
sféře nejsou žádné výrazné novinky.

Zajímavě pojatý přístup měla prof. Alexandra Jirkovská a její 
téma Komplexní léčba diabetika – neděláme pouze „kosmetiku“ 
glykemií. Pro mne osobně bylo mírně šokující, že účinně a pravi-
delně prováděná fyzická aktivita zlepší glykovaný hemoglobin re-
spektive kompenzaci diabetu přibližně o jedno procento, tedy co 
do účinnosti adekvátně jako nejmodernější perorální antidiabeti-
ka. Významný fakt je ten, že za posledních deset let byl nárůst pa-
cientů s diagnózou diabetes mellitus o 350 000 v České republice, 
z toho v péči praktických lékařů je 17 procent všech pacientů dia-
betiků. Další součástí její prezentace bylo i porovnání individuální 
a skupinové edukace. Individuální edukace na míru každého paci-
enta se jeví jako účinnější, nicméně kvůli časové zaneprázdněnos-

Zpráva z firemní akce

13. komnata komplikací diabetu
Praha, 11.–12. října 2011

ti většiny diabetologických ambulancí může skupinová edukace 
např. pomocí Konverzačních map znamenat dostatečně vhodnou 
alternativu.

V rámci společenské večeře jsme absolvovali vzdělávací sou-
těž, kterou již podruhé moderoval MUDr. Tomáš Edelsberger. 
Soutěž se skládala z otázek na všeobecné znalosti týkající se diabe-
tu, ale přesto jsme se pobavili při vtipných ukázkách z filmů – na 
téma jídlo a obezita. Po velmi vyrovnaném týmovém zápolení si 
sladkou odměnu odnesli slovenští kolegové.

Sobotní odborný blok byl věnován workshopům – bohužel 
každý si mohl z časových důvodů vybrat pouze tři z jedenácti na-
bízených a nebylo lehké se tak vyrovnat se stresem, kterému dát 
přednost. Já jsem si vybrala Medikace u diabetické nefropatie – 
možná rizika od prof. Ivana Rychlíka, přednesené ze záznamu 
(fakticky se v dané době účastnil kongresu v USA), moderované 
MUDr. Petrem Boučkem z diabetologického centra IKEM.

Další workshop Co očekává nebo potřebuje diabetolog od gy-
nekologa a gynekolog od diabetologa? od MUDr. Zlatko Pastora 
jsem zvolila z důvodu osobnosti přednášejícího a zvědavosti, jak 
toto téma pojme. Před časem jsem totiž absolvovala jeho přednáš-
ku na téma Sex 21. století, což byla jedna z nejlepších přednášek, 
které jsem se kdy účastnila.

Pro mne nejexpresivnějším zážitkem byl workshop na téma 
Klinické koučování ke změně od sympatické docentky Lucie Ban-
kovské Motlové. Teorie technik koučingu byla hned provázena 
praxí díky natočeným video ukázkám. Dozvěděli jsme se, jak vést 
s  pacienty rozhovor profesionálně, citlivě, laskavě a s  pochope-
ním, oproti tomu, jak vše hned od začátku zbabrat a držet se toho 
až do konce. V bohaté diskusi jsme se dotkli mnoha zajímavých 
témat včetně vyhoření a základů vnitřního štěstí, jež musí být jako 

Konference měla tradičně hojnou účast
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trojnožka tvořena rodinou či partnerským vztahem, prací a koníč-
ky. Přednášející jsem neznala, ale nadchla mne a určitě bych si s ní 
dovedla představit celý seminář s koncepcí na dva dny.

S  ostatními kolegy jsem se utvrdila, že „racionální stravu“ 
(téma jednoho z dalších workshopů) nekonzumuji ani já (i když 
se snažím), natož pak moji pacienti, ti už vůbec ne.

Téma komplikací se týká každého diabetologa, naším jediným 
úkolem není pouze léčit diabetes, ale léčit hlavně pacienta, ať ho 

trápí  erektilní dysfunkce, nefropatie nebo psychické problémy. 
Společnost Eli Lilly nám kromě svého diabetologického portfolia 
může nabídnout moderní řešení i v oblasti těchto komplikací.

Tento tradiční seminář na téma 13. komnaty již patří do před-
vánočního času, myslím, že je ještě hodně témat, která by stálo za 
to otevřít.

MUDr. Jana Psottová

ZPRÁVA Z FIREMNÍ AKCE – 13. KOMNATA KOMPLIKACÍ DIABETU

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!
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Podporou Světové zdravotnické organizace (WHO) 
a Mezinárodní diabetické federace (IDF) se stala Saintvin-
centská deklarace (SVD) nosným programem péče o diabe-
tiky ve všech zemích Evropské unie, který v roce 1989 přijaly 
vlády všech zemí Evropské unie. Došlo k vytvoření co nejuž-
šího propojení všech složek zainteresovaných v péči o diabe-
tiky v zemích EU i k legitimní záruce, že při formování státní 
zdravotní politiky bude k zabezpečování péče o pacienty s dia-
betem adekvátně přihlíženo. V dalších letech SVD společně 
s  WHO a IDF doporučily zvolit ve všech zemích EU pro-
gramová řešení a vytvořit co nejužší propojení všech složek 
zainteresovaných na péči o diabetiky. Společná deklarace 
také zdůraznila co nejtěsnější spolupráci a zajištění podpory ze 
strany vládních organizací reprezentovaných především Mini-
sterstvem zdravotnictví České republiky.

Společná iniciativa pro lepší péči o diabetické 
pacienty

V roce 2005 – po diskusích se zástupci České diabetologic-
ké společnosti (ČDS), pacientských organizací (SD, SRPDD) – 
výbor SVD s dalšími reprezentanty institucí zainteresovaných 
na péči o diabetiky zhodnotil zabezpečení péče v České repub-
lice a přišel s  návrhem na založení Diabetické asociace ČR 
(DAČR) coby společné iniciativy a strategického partnerství 
s cílem integrovat přístupy vedoucí ke společné péči o pacienty 
s diabetem. Výbor ČDS doporučil návrh k realizaci. Na zákla-
dě toho byla založena v roce 2006 DAČR, jejímž základním 
programovým cílem je, aby se péče o diabetiky stala jednou 
z priorit zdravotnictví v ČR a aby bylo zajišťováno dostatečné 
povědomí o diabetu v ČR a jeho dopadu na zdravotní a sociál-
ní stav obyvatelstva.

V  DAČR jsou zastoupeny následující organizace: SVD, 
Svaz diabetiků ČR, Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí, 
Česká diabetologická společnost, Občanské sdružení ambu-

lantních diabetologů, lékaři primární péče, diabetologické se-
stry, zdravotnická zařízení pečující o diabetiky. Na činnosti se 
podílejí zástupci firem a průmyslu a další subjekty podílející se 
na péči o diabetes a organizace, které řídí, zajišťují a integrují 
péči o diabetiky: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 
Všeobecná zdravotní pojišťovna a ostatní pojišťovny. Na této 
platformě se probírají otázky péče o diabetiky, zdůrazňuje se 
potřeba co nejtěsnější spolupráce všech těchto organizací. Jde 
tedy o společnou iniciativu zlepšení péče o diabetiky. Je nutno 
dodržet společnou strategii postupů především v jednání se 
státními institucemi.

Programová náplň DAČR
•	 Uspokojovat oprávněné požadavky medicínské péče a so-

ciálních potřeb diabetiků. Diabetici jsou v  tomto pojetí 
klíčovými členy partnerství.

•	 Standardizovat péči o diabetiky. Tato by měla odpovídat 
současným znalostem v péči o diabetiky a stát se norma-
mi péče s ohledem na odborná doporučení, ekonomické 
a kapacitní možnosti.

•	 Podílet se na realizaci dlouhodobých programů péče 
o diabetiky, týkajících se dispenzarizace, diagnostiky a te-
rapie diabetu.

•	 Podporovat edukaci a informovanost chronicky nemoc-
ných pacientů s diabetem, rozvíjet postgraduální výchovu 
lékařů v diabetologii.

•	 Věnovat zvláštní pozornost styku s širokou veřejností, aby 
se zlepšila vnímavost společnosti vůči potřebám diabetiků.

•	 Zavést kvalitní primární prevenci diabetu u rizikových 
osob a dětí.

•	 Prosazovat potřebná legislativní a jiná opatření ve pro-
spěch diabetiků.

•	 Sledovat a vyhodnocovat realizaci standardů a doporu-
čení vyplývajících z norem ČR, případně mezinárodních 
závazků.

Již při založení DAČR byl brán v úvahu nepříznivý vývoj 
počtu diabetiků a tento stoupající trend počtu diabetiků ne-
ustále pokračuje. Navíc, jak jednoznačně prokázaly recentní 
epidemiologické průzkumy, je zvyšující se počet diabetiků 
provázen nedostatečnými výsledky léčby. Přitom závažnost 
onemocnění a obrovský ekonomický a sociální dopad při ne-
dostatečné péči vyžadují zásadní a rozhodný přístup.

Ve Spojených státech je přihlíženo zvláště k  tomu faktu, 
že náklady na péči o diabetiky (diabetes mellitus) se přibližně 

Okénko DAČR

Diabetická asociace České republiky
Jaroslav Rybka
čestný předseda DAČR
Diabetologické centrum IK IPVZ, Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Zlín
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rovnají nákladům na dvě nejzávažnější choroby v  civilizova-
ných zemích, tj. nádory a ischemickou chorobu srdeční.

V současnosti bude DAČR úzce spolupracovat na zkva-
litnění praktické péče o diabetiky s Českou diabetologickou 
společností a prosazovat a obhajovat akční národní diabe-
tologický program ČR. Cílem by mělo být snížení morbidity 
a zlepšení kvality života osob s diabetem, vytvoření nového sys-
tému péče o diabetiky, včetně tzv. standardů. Vypracovaný pro-
gram je v souladu s vývojem péče o diabetiky v celé EU a ideo-
vě je založen na Saintvincentské deklaraci. Vlastní realizace by 

měla probíhat v úzké součinnosti diabetologů, praktických lé-
kařů, specialistů i diabetiků a jejich organizací. Standardy péče 
berou v úvahu jak aspekt ekonomický, tak především odborný. 
Přijetí akčního programu odpovídá současné zdravotní po-
litice ČR v rámci zamezení šíření a rozvoje chorob hromad-
ného výskytu. Akční program nejen zlepšuje péči o diabeti-
ky, ale také garantuje jejich práva na všech úrovních.

ve Zlíně 31. 10. 2011
prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.

Pracovní dny dětské diabetologie a endokrinologie 2011   
4.–5. listopadu 2011, Karlovy Vary – Léčebný dům Mánes

Příjemné lázeňské prostředí Karlových Varů hostilo na 
začátku listopadu tradiční Pracovní dny dětské diabetologie 
a endokrinologie. Po úvodním slovu představil profesor Jan 
Vavřinec změny ve vzdělávacích programech pro následující 
roky v oborech diabetologie a endokrinologie a JUDr. Václav 
Letocha seznámil účastníky s výroční zprávou Sdružení rodičů 
a přátel diabetických dětí.

V  úvodu odborného programu prof. Milan Kvapil 
představil současnost a nastínil budoucnost využívání perorál-
ních diabetik. MUDr. Vladimíra Fejfarová se ve své přednášce 
zaměřila na syndrom diabetické nohy, její diagnostiku 
a představila také v současnosti používaný způsob klasifikace 
tohoto onemocnění.

Endokrinologická témata ve svých příspěvcích představila 
MUDr. Eva El-Taji (Kongenitální tyreopatie) a MUDr. Jitřenka 
Venháčová (Získaná hypotyreóza), která se velmi často a věcně 
zapojovala do diskusí k  jednotlivým příspěvkům. MUDr. Ja-
roslav Zikmund ve své prakticky zaměřené přednášce popis-
oval principy, výhody i záludnosti sonografického vyšetření 
chorob štítné žlázy u dětských pacientů. MUDr. Jan Vosáhlo 
na pozadí kazuistiky pacienta s diabetes mellitus 1. typu mlu-
vil o možnostech sdružení autoimunitních onemocnění a dia-
betu. MUDr. David Neumann při svém vystoupení představil 
tři kazuistiky, kdy hlavní roli u pacientů hrála extrémně vysoká 
osmolalita. S poslední přednáškou pátečního večera vystoupil 
MUDr. Marek Honka a upozornil v ní na možné preanalytické 
a analytické chyby při měření glukometrem.

Páteční večer zakončila společná večeře všech účastníků 
a zajímavý kulturní program. První sobotní příspěvek přednesl 
v  léčebném domě Mánes prof. Jan Vavřinec a zaměřil ho na 
hypoglykemie u dětských pacientů. MUDr. František Votava 
ve svém sdělení popsal současný stav novorozeneckého scree-
ningu v  České republice a zasadil ho do celosvětového kon-
textu. Možnostem v  rozvoji diagnostiky genetického rizika 
u diabetiků 1. stupně věnoval svoji další přednášku prof. Jan 
Vavřinec, který v ní mimo jiné pochválil česká diabetologická 
centra v souvislosti s vůbec nejvyšší compliance na světě. Od-
borný dopolední program zakončil MUDr. Jan Škvor, který 
okomentoval vlastní postery, jež popisovaly zkušenosti s tábo-
rovou edukací mladých diabetiků.

Ve stejném čase, ale na jiném místě se v sobotu dopoledne 
konala Sesterská sekce, která podle slov zúčastněných měla 
velmi slušnou odbornou úroveň. Úplný závěr Pracovních dnů 
obstarala firemní sdělení, v nichž Jan Vosáhlo z Novo Nordisk 
hovořil o pozitivních výsledcích léčby detemirem i u diabe-
tických dětí a upozornil na připravovanou změnu v indikacích 
tohoto preparátu, který by měl být v brzké době dostupný právě 
také dětským pacientům. Rovněž pro mladé diabetiky chystá 
společnost Novo Nordisk nové designové inzulínové pero. 
Společnost A.IMPORT.CZ ohlásila, že v  Luhačovicích 2012 
představí novinku v podobě inzulínové pumpy s integrovaným 
kontinuálním monitorem glykemie od společnosti Animas 
a zbrusu nové edukační DVD pro diabetiky ještě představila 
společnost Abbott.

(jmur)
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Zpráva z konference

Technologie v diabetologii 2011
Darovanský dvůr, 6.–8. října 2011
Jan Murdych

Na začátku října hostil golfový restort Darovanský dvůr 
v klidném prostředí přírodního parku Horní Berounka účast-
níky odborné konference Technologie v diabetologii. Akce si 
letošním ročníkem připsala již svůj patnáctý díl.

V úvodním slovu podtrhl význam tohoto tradičního setká-
ní prof. Zdeněk Rušavý, když zmínil skutečnost, že právě Tech-
nologie v diabetologii byla vůbec jednou z prvních evropských 
diabetologických akcí zaměřených speciálně na technologii.

Samotný program konference, jenž kromě odborných 
přednášek zahrnoval i komentovanou posterovou sekci a ně-
kolik workshopů, rozdělili pořadatelé do třech dnů. Čtvrteč-
ní odpoledne patřilo přednáškám s  biochemickými tématy. 
V  úvodním příspěvku shrnul MUDr. Marek Honka na vy-
soce odborné úrovni výhody a nevýhody HbA1c diagnostiky. 
V následující přednášce vysvětlil prof. Zdeněk Rušavý důvody, 
proč jeho slovy „byl nadšený C-peptidista a teď už jím není“. 
Poukázal především na malou přínosnost měření C-peptidu 
v  klinické praxi. Na nejrůznější chyby při monitorování gly-
kemie a jejich příčiny upozornila posluchače v přednáškovém 
sále MUDr. Denisa Janíčková Žďárská. V souvislosti s prezen-
tací výsledků Freckmanovy analýzy glukometrů, zmínila také 
jednání výboru České diabetologické společnosti s biochemic-
kými odborníky, jehož výstupem by měly být detailní testy 
glukometrů, na základě kterých by ČDS udělovala doporučení 
k využití jednotlivých přístrojů v praxi. O poslední odbornou 
přednášku čtvrtečního programu se postaral svým vystoupením 
na téma cílových hodnot tyreoidálních hormonů MUDr. Mi-
chal Krčma.

Skutečnost, že nové technologie opravdu stále vstupují do 
péče o diabetické pacienty, demonstrovala ve svém bloku spo-

lečnost Medtronic, která příznačně právě v Darové představila 
jako novinku na českém trhu senzor Enlite pro kontinuální 
monitory glykemie. Za hlavní výhody nového senzoru uved-
li zástupci výrobce jeho výrazně menší objem (o 69 % oproti 
předchozímu senzoru Soft), osazení menší jehlou a dobu po-
užívání v délce 6 dnů. Z firemních statistik vyplývá, že 85 % 
pacientů využívajících senzor Enlite uvádí, že jeho aplikace je 
zcela bezbolestná. Pozitivní ohlasy pacientů potvrdila i Marie 
Jandová z Diabetologického centra FN v Plzni. Představení této 
novinky doplnilo nejen instruktážní video, ale také možnost si 
aplikaci nového senzoru vyzkoušet doslova na vlastní kůži.

Páteční program odstartoval představením výsledků 
z  Národního registru pacientů léčených inzulínovou pum-
pou MUDr. Zdeněk Jankovec. I jeho prezentace potvrdila, 
že léčba pomocí inzulínové pumpy je efektivní u pacientů 
s  DM  1.  a  2.  typu a vede ke snížení celkové dávky inzulínu. 
Zajímavou diskusi k  tomuto příspěvku vyvolal dotaz prof. 
Alexandry Jirkovské, jak naložit s přáním pacientů mít inzu-
línovou pumpu v případě, že se jejich hodnoty HbA1c proka-
zatelně zhoršily. Na praktické kazuistice mladé pacientky, kte-
rou autorka požádala, aby systematicky pořizovala fotografie 
svého jídla, poukázala doc. Kateřina Štěchová na rozdíl mezi 
domácí a kupovanou (školní) stravou. Zároveň také uvedla, že 
kontinuální monitor může velmi dobře sloužit jako edukační 
nástroj. Profesorka Jirkovská představila několik studií věno-
vaných kontinuálním monitorům ve spojení s  inzulínovou 
pumpou. K porovnání uvedla i dvě kazuistiky s naprosto od-
lišným zvládnutím kompenzace u dvou mladých mužů. Velmi 
zajímavý náhled do budoucnosti přinesla přednáška profesora 
Martina Haluzíka. Ten naznačil možné směry vývoje uzavírání 

Prof. Milan Kvapil přednáší o vlastnostech agonistů  
GLP-1 receptrorů
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Prof. Zdeněk Rušavý a prof. Sten Madsbad ve vzájemné 
diskusi během přednášek
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inzulínového okruhu a  podstatnou část prezentace věnoval i 
prediktivnímu algoritmu dávkování inzulínu eMPC, jehož au-
torem je Roman Hovorka. Následující přednášku vedl význam-
ný zahraniční host konference v Darové – prof. Sten Madsbad 
z univerzity v Kodani, který jako první autor publikoval práci o 
inkretinech. V přednášce se věnoval vlivu inkretinů na kardio-
vaskulární rizika. Docentka Silva Lacigová v následujícím pří-
spěvku představila porovnání funkčního věku mezi pacienty 
s DM1 a jejich zdravým ošetřujícím personálem. V závěrečné 
přednášce pátečního odborného bloku porovnal prof. Milan 
Kvapil vlastnosti jednotlivých agonistů receptoru pro GLP-1. 

MUDr. Denisa Janíčková Žďárská
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Upozornil, že nelze odpovědět na otázku, který z dostupných 
preparátů je nejlepší, a že je vždy třeba volit medikaci s ohle-
dem na individuální charakteristiku pacienta. Poté již následo-
valo komentované představení posterů a praktické workshopy 
prim. MUDr. Jana Brože (edukace využívání selfmonitoringu) 
a MUDr. Zdeňka Jankovce (hodnocení kontinuálního moni-
toringu lékařem). Zcela na závěr pátečního programu před 
společenským večerem proběhl workshop společnosti Eli Lilly.

Sobotní program odstartoval blok přednášek s  tématikou 
akutních komplikací diabetu. Doc. Martin Prázný podložil ve 
svém příspěvku význam technologií při snižování rizika hy-
poglykemie, MUDr. Michal Žourek věnoval pozornost diabe-
tické ketoacidóze u dospělých pacientů a doc. Zdeněk Šumník 
hovořil o její terapii u pacientů dětských.

V  posledním bloku letošní Technologie v  diabetologii 
přednášel doc. Jan Mareš o pokročilých stadiích renální insufi-
cience u diabetu, MUDr. Radomíra Kožnarová popsala zvlášt-
nosti v péči o pacienty s DM po transplantaci, Vladimíra Hav-
lová ze svého pohledu edukační sestry uvedla některé příčiny 
dekompenzace diabetu a program zakončil prof. Michal Anděl 
s přednáškou DM 1,5 (DM1. typu s dlouhodobou reziduální 
sekrecí, DM2 LADA).

Konference Technologie v diabetologii tak i v letošním roce 
přinesla odpovědi a konkrétní důkazy o tom, jak dokáže být 
současný rozvoj technologií pro léčbu diabetu přínosný. Řada 
přednášek také naznačila, jakým směrem by se technologická 
budoucnost diabetologie mohla ubírat.

XIII. Hradecké pediatrické dny    11.–12. 11. 2011, Hradec Králové

Setkání pediatrů (a jejich zdravotních sester) z ambulancí i nemocničních pracovišť se již po 13. uskutečnilo v Hradci 
Králové, letos v univerzitních prostorách. Tematický záběr byl tradičně široký a zahrnul bloky hypertenze, neonatologie, 
sociální lékařství, ortodoncie, dětská chirurgie, následky onkologické léčby, výživa, kardiologie, dermatologie ad. Samotné 
konferenci předcházely dva praktické workshopy – praktické zkušenosti s novými obvazovými technikami a technika v dia-
betologii. (kviz)

zpráva

prof. MUDr. Milan Bayer, CSc. při zahájení 
konference

MUDr. David Neumann, Ph.D. vede praktický 
workshop Technika v diabetologii
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Maimonides
(30. 3. 1135–13. 12. 1204)

Kapitoly z historie

Slavný židovský filozof a lékař se vlastně jmenoval Rabi 
Moše ben Maimon (arabsky Abú Imrán Músá ibn Majmún; 
v  rabínské literatuře je dokonce uváděn akronymem Ram-
bam) a bývá považován za nejvýznamnějšího židovského fi-
lozofa a vědce středověku a jednoho z  vůdců racionalistické 
školy v judaismu.

Narodil se ve španělském městě Cordóba v rodině učeného 
soudce (člena rabínského soudu), jehož předkové se na Pyre-
nejském poloostrově, který tehdy z větší části ovládali Arabo-
vé, po generace zabývali studiem a výkladem židovské Tóry 
(Tóra tvoří základ židovského náboženství a je souhrnným 
označením pro pět knih proroka Mojžíše). Pocházel tedy z vel-
mi vzdělaného prostředí. V  roce 1148 dobyli Cordóbu arab-
ští Almohádové a nutili Židy (ale i křesťany) přijímat islám. 
Maimonides proto odešel ve svých třinácti letech se svými nej-
bližšími z rodného města. Po několikaletém putování Španěl-
skem a francouzskou Provence, během něhož byla jeho rodina 
nucena údajně přestoupit k islámskému náboženství (později 
o těchto nucených konverzích k islámu napsal zvláštní pojed-
nání), se usadil v marockém městě Fezu. Ale tím jeho putování 
po světě zdaleka neskončilo.

Po několika letech pobytu v Maroku přišla další vlna pro-
tižidovského pronásledování a on musel Fez narychlo opustit. 
Přeplavil se do města Akko v dnešním Izraeli, navštívil Jeru-
zalém a Hebron a pokračoval do egyptské Alexandrie, sídla 
aristotelovské akademie. Ve druhé polovině 60. let 12. století 
se usadil ve Fostatu na předměstí egyptského hlavního měs-
ta Káhiry. Tady významně přispěl k potlačení vlivu židovské 
sekty „karaitů“, která odmítala rabínskou tradici a zdůrazňo-
vala výlučnou autoritu hebrejské Bible. Současně však odmítal 
uznat autoritu tzv. „gaonů“ (přímých potomků talmudických 
rabínů), kteří si osobovali vedoucí pozici v Židovstvu.

Protože byl skvělým vykladačem Talmudu, svěřili mu 
islámští vládci úřad nejvyššího káhirského rabína. Napsal 
zde také své nejvýznamnější dílo v  oblasti židovského prá-
va – „Mišne Tóra“ (toto dílo má 14 svazků a vzniklo v letech 
1170–1180). Maimonides v  něm podal systematický výklad 
židovských zákonů a dokázal vnést řád do tehdy značně nepře-
hledné talmudské literatury. Je zde také obsaženo třináctidílné 
vyznání víry, které mnoho ortodoxních Židů používá dodnes. 
Ve Fostatu Maimonides také ve věku nedožitých sedmdesáti 
let zemřel. Jeho smrt oplakávalo Židovstvo celé severní Afriky, 
Blízkého východu i Evropy. Jeho ostatky byly převezeny do ga-
lilejské Tiberiady.

Po smrti svého bohatého bratra se věnoval medicíně, pro-
tože si nechtěl z  výkladu Tóry učinit zdroj obživy. Výhodou 
bylo, že po vzoru arabských učenců byl dostatečně vzdělán ne-
jen v antické filozofii, ale i v přírodních vědách. Byl seznámen 

s dílem Pavla z Aeginy (625–690) „Sedm knih“, které shrnu-
lo základy starořecké medicíny. Maimonidesovi se jako lékaři 
velmi dařilo, dosáhl téměř takové proslulosti jako Avicenna 
(980–1037) a tak se v roce 1185 stal dvorním lékařem egypt-
ského vezíra a později egyptského a syrského sultána Saladina 
(1137–1193) a jeho syna al-Malika al-Azíza, což byl v muslim-
ském prostředí zcela mimořádný úspěch a neobyčejně vysoké 
postavení. K zajímavostem nesporně patří, že hlavní Saladinův 
křižácký protivník, anglický král Richard I. Lví Srdce (1157–
1199) se Maimonidese marně snažil získat do svých služeb.

Šíře jeho zájmů byla obrovská. Již při svém putování cizi-
nou příležitostně psal komentáře k židovskému Talmudu, ale 
i pojednání týkající se nuceného přechodu k islámu. Pokoušel 
se spojit poznatky antických filozofů a arabských učenců se 
židovskou vírou, pro což byl často svými židovskými odpůrci 
obviňován z  hereze. Důležitým předpokladem jeho přístupu 
bylo rozlišení mezi intelektuální elitou a masou prostých lidí. 
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První skupině bylo určeno jeho arabsky psané filozofické dílo 
„Učitel zbloudilých“, usilující o očistu víry a považující rozum 
za nejvyšší cestu k Bohu (v podstatě se snažil o vytvoření har-
monie mezi vírou a rozumem, což byl nejpalčivější problém 
středověké filozofie). Odmítal v něm mystiku a všechny pově-
ry. Novátorská na svou dobu byla jeho teorie o vzniku a složení 
světa z atomů.

Maimonides tvrdil, že mezi Aristotelem (384–322 př. n. l.) 
a Biblí neexistuje vlastně žádný rozpor a pokud ano, pokoušel 
se jej alegorickým výkladem Bible odstranit. Kladl si otázku, 
proč Bůh stvořil svět? Došel k názoru, že Bůh stvoření světa 
považuje za správné, neboť bytí samo o sobě je lepší než nebytí. 
Hlásal, že nic dalšího o Bohu říci nemůžeme, poznáváme pou-
ze, jaké vlastnosti nemá. Americký historik medicíny Sherwin 
B. Nuland ve své knize „Lékařství v průběhu století“ mj. uvádí, 
že Maimonides se pozastavuje nad tím, že kterýkoli překva-
pený pochybovač akceptuje pouze jednotlivý zázrak, jehož byl 
svědkem. I kdyby, podle Maimonidese, takový člověk zažil jen 
jediný druh zázraku, musí mu být z této události jasné, že Bůh 
dokáže všechny druhy zázraků. Doslova říká:“Pro toho, kdo za-
žil jediný zázrak učiněný Bohem, jde o nezvratný důkaz, že svět 
byl stvořen“. Podle Maimonidesova názoru je Boží všemohouc-
nost omezena pouze tím, že Bůh není schopen činit zlo.

Široké veřejnosti pak bylo určeno více jeho spisů, které se 
zabývaly konkrétními předpisy Tóry – např. „Třináct článků 
víry“, jež se staly součástí některých modlitebních knih.

Zcela ojedinělá byla ve své době jeho korespondenční akti-
vita, která byla zaměřena jednak na jeho židovské odpůrce, ale 
jednak měla podobu pastýřských listů, které se zabývaly potře-
bami a otázkami jeho žáků i celých komunit – např. „List do 
Jemenu“, ve kterém tišil zjitřená mesiášská očekávání. Byl v či-
lém styku s  arabskými vzdělanci, ale zároveň byl uznávanou 
autoritou a oporou Židů ve své době. Dochovalo se i mnoho 
jeho přírodovědeckých spisů.

Nás však pochopitelně nejvíce zajímá jeho činnost lékař-
ská a v ní speciálně jeho přínos k  léčbě cukrovky. Maimoni-
des se zabýval především pacientem, nikoli nemocí. Odmítal 
také astrologii a snažil se oddělit medicínu od náboženství. 

Mgr. Josef Švejnoha
U kombinátu 39
100 00 Praha 10

Je znám výrokem: „Nauč svůj jazyk říci nevím a postoupíš 
dále“. Ve své knize „Aphrodismy“ uvádí 23 případů diabetu 
(20 mužů a 3 ženy) proti dvěma případům, které popsal Galen 
(129–199). Maimonides byl překvapen udivujícím nárůstem 
případů diabetu, ale připisoval tuto skutečnost horkému pod-
nebí v Egyptě, kde on sám strávil většinu svého života, stálému 
pobytu lidí venku a „mýdlovité“ vodě Nilu.

Maimonides si vážil Galenových děl jako základního zdro-
je medicínských znalostí, i když současně odmítal jeho teolo-
gické názory a patřil v tomto směru k jeho největším kritikům. 
Ve svých dalších lékařských pojednáních Maimonides před-
pověděl objev somatických poruch vyvolaných psychickými 
faktory a popsal některé druhy alergií, epilepsii a poruchy ner-
vového systému.

Nedaleko katedrály (bývalé islámské mešity) v Maimoni-
desově rodišti – andaluském městě Cordóbě – stojí dnes jeho 
socha. Svou rozsáhlou činností ovlivnil natolik výrazně osví-
censké židovské myšlení až do 18. století, takže byl nazýván 
„druhým Mojžíšem“. Byl to právě on, kdo svým dílem význam-
ně přispěl k otevření židovského ghetta a sblížení židovského 
myšlení s názory nežidovské populace.

Stal se rovněž velkou inspirací pro křesťanské středověké 
filozofy, především pro Alberta Velikého (1193–1280) a To-
máše Akvinského (1225–1274), který se velmi nechal ovlivnit 
jeho názory. Nemohl však přijmout jeho myšlenku o aktivním 
intelektu, který tvoří vrchol lidské psychiky, je nesmrtelný a po 
smrti člověka splývá s kolektivním vědomím. To totiž odporo-
valo křesťanské nauce o nesmrtelnosti duše každého člověka. 
Značný vliv měl Maimonides i na dalšího pozdějšího význam-
ného nizozemského filozofa židovského původu – Benedicta 
Spinozu (1632–1677).

KAPITOLY Z HISTORIE – MAIMONIDES 

DIABETES MELLITUS 1. TYPU
DIABETES MELLITUS 2. TYPU
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