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8:30–8:40  Zahájení
  Alexandra Jirkovská, Miroslav Ryska

8:40–10:30  Blok I.
  předsedající: Miroslav Ryska, Bedřich Sixta, Alexandra Jirkovská

8:40–9:00  Speciální chirurgická léčba syndromu diabetické nohy 
  – mají lokální nosiče ATB uplatnění v chirurgické léčbě?
  Bedřich Sixta, Martin Varga, Ludmila Řezaninová 
  (Klinika transplantační chirurgie, IKEM; Klinika diabetologie, IKEM)
9:00–9:20  Využití terapie řízeným podtlakem na chirurgickém oddělení
  Tomáš Pantoflíček (Chirurgická klinika, 2. LF UK a ÚVN, Praha)
9:20–9:40  Speciální odlehčující ortéza při terapii defektů diabetické nohy
  Václav Roubíček (Ambulance ortopedické protetiky, Ústí nad Labem)
9:40–10:00  Chyby při rehabilitaci pacientů se syndromem diabetické nohy
  Vít Jančařík (Pracoviště klinické rehabilitace, IKEM, Praha)
10:00–10:30  Podiatry in USA
  Robert Frykberg

10:30–11:00  Přestávka na kávu

11:00 - 13:00  Blok II.
  předsedající: Silvie Lacigová, Robert Bém

11:00–11:20  Problematika a terapie rezistentních bakteriálních infekcí
  Vladimír Petkov (Oddělení klinické mikrobiologie, IKEM, Praha)
11:00–11:20  Systémová antimykotická léčba u onemocnění dolních končetin
  Magdalena Skořepová  

  (Dermatovenerologická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze)
11:40–12:00 Má hyperbaroxická oxygenoterapie své místo v terapii 
  syndromu diabetické nohy?
  Vladimíra Fejfarová (Centrum diabetologie, IKEM, Praha)
  Pro a proti hyperbarické oxygenoterapie v léčbě syndromu 
  diabetické nohy – kritický pohled
  Michal Hájek, Jarmila Tichavská, Markéta Kis Pisti Kozáková, 
  Ivo Němec  

  (Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice, Ostrava)
12:00–12:20  Edukace nebo amputace?
  Marta Křížová (Klinika diabetologie, IKEM, Praha)
12:20–12:40  Syndrom diabetické nohy a DRG, aneb péče o diabetickou nohu 
  napříč systémy financování. Co se změnilo za rok 2011 a co nás  

  čeká v roce 2012
  Pavel Brůna, Petr Čech (Consult Hospital, s.r.o.)

12:40–14:00  Oběd

Fotografie na obálce:

Plastika G. Vigelanda, Vigeland Sculpture Park, Oslo, Norsko 
Gustav Vigeland (1869–1943) je považován za jednoho z nejvý-
znamnějších norských sochařů. Navrhl mj. také podobu medaile 
udělované s Nobelovou cenou. Vigelandovy sochy téměř nenalez-
neme mimo Norsko, nejproslulejší přehlídkou jeho děl je Vigeland 
Sculpture Park v Oslu, rozsáhlý 80akrový areál s  více než 200 
sochařskými díly z žuly a bronzu. Ústředním bodem parku, jinak 
rozsáhlé galerie pod širým nebem, je Monolit (Monolitten) – 
vysoký obelisk složený z propletených lidských těl. I ostatní plastiky 
jsou v drtivé většině studiemi lidského těla a personifikací života 
člověka od kolébky po smrt. 

Foto: © Geum - Mgr. Karel Vízner)
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13:00–14:00  Posterová sekce
  moderátoři: Vladimíra Fejfarová, Pavlína Piťhová

14:00–16:00  Blok III.
  předsedající: Jan H. Peregrin, Bedřich Sixta

14:00–14:20  Tepenné zobrazení u pacientů se syndromem diabetické nohy
  Jiří Novotný, Jan H. Peregrin 
  (Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie, IKEM, Praha)
14:20–14:40  Kdy vyšetřovat ultrazvukovou angiografií a kdy měřit 
  transkutánní tenzi kyslíku?
  Jarmila Jirkovská, Karolina Broulíková 
  (Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha; Diabetologické centrum, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha)
14:40–15:40  Aktualizace Mezinárodního konsenzu pro syndrom diabetické 
  nohy – infekce
  Alexandra Jirkovská (Centrum diabetologie, IKEM, Praha)

  2011 doporučení pro léčbu ischemické choroby tepen dolních končetin dle „Mezinárodního 
  konsenzu pro léčbu syndromu diabetické nohy“
  Pavlína Piťhová (Interní klinika, FN Motol, Praha)
  Lokální léčba – aktualizace Mezinárodního konsenzu pro syndrom diabetické nohy 2011
  Silvie Lacigová, Daniela Čechurová, Iva Haladová, Jitka Tomešová 
  (Diabetologické centrum Plzeň, I. Interní klinika LF UK a FN Plzeň)
  Charcotova osteoartropatie
  Robert Bém, Alexandra Jirkovská (Centrum diabetologie, IKEM, Praha)

15:40–16:00  Závěr a zhodnocení konference
  prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.

Ovlivní pokročilý angiografický nález efekt léčby kmenovými 
buňkami u pacientů s kritickou končetinovou ischemií a syn-
dromem diabetické nohy?
Michal Dubský1, Alexandra Jirkovská1, Libuše Pagáčová1, Robert 
Bém1, Vladimíra Fejfarová1, Bedřich Sixta1, Šimona Langkra-
mer2, Eva Syková2

1IKEM, Praha 
2Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i., Praha

Dlouhodobé zanedbání diabetu pacientem jako prvotní pří-
čina Charcotovy osteoartropatie a následná spolupráce jako 
nezbytná podmínka při její léčbě
Libuše Fialová, Jarmila Jirkovská, Johana Venerová
Interní klinika, 1. LF UK a ÚVN, Praha

Zhodnocení etiologických faktorů vysokých amputací
Ludmila Řezaninová1, Lucie Wiedermannová1, Petra Veselá2, Petr 
Wohl1, Robert Bém1, Alexandra Jirkovská1

1Centrum diabetologie, IKEM, Praha 
2Transplantační chirurgická a cévní ambulance, IKEM, Praha

Vyšetření transkutánní tenze kyslíku a využití při indikaci 
výše amputace u syndromu diabetické nohy
Petra Vašíčková, Monika Kučerová, Alexandra Jirkovská
Podiatrie, Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Zhojení diabetického defektu u pacienta s ICHDK a defi-
citem Hagemanova faktoru (FXII) – kazuistika
Jarmila Venerová, Jarmila Jirkovská, Libuše Fialová, Svato-
pluk Solař, Miroslav Zavoral
Diabetologické centrum, Interní klinika, 1. LF UK a ÚVN, 
Praha

Charcotova osteoartropatie levého zápěstí a palce levé 
horní končetiny u diabetika 1. typu – kazuistika
Petr Wohl, Robert Bém, Vladimíra Fejfarová, Petra Vašíčko-
vá, Ludmila Řezaninová
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Ozonová terapie v léčbě diabetických ulcerací
Emil Záhumenský
Podiatrická ambulance, Zlín
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PŘEDNÁŠKY
syndrom diabetické nohy
25. listopadu – Praha

Speciální chirurgická léčba syndromu diabetické nohy – 
mají lokální nosiče ATB uplatnění v chirurgické léčbě?
Bedřich Sixta, Martin Varga, Ludmila Řezaninová
Klinika transplantační chirurgie, IKEM 
Klinika diabetologie, IKEM

Úvod
Riziko vzniku ulcerace u diabetika je vysoké, podle někte-

rých autorů až 25%. Pokračující zánětlivé změny a přechod 
infekce na kost představují nejčastější příčinu amputací. Sou-
časná strategie léčby pacientů se syndromem diabetické nohy 
je řízena snahou o minimalizaci vysokých amputací. Vhodný 
chirurgický zákrok při průkazu kostní infekce na úrovni před-
noží , při vhodné systémové antibiotické terapii, striktním od-
lehčení postižené končetiny, metabolické a nutriční korekci 
a revaskularizaci, je schopen dosáhnou zhojení zánětlivého 
ložiska. Úskalím systémové antibiotické léčby bakteriálního 
kostního zánětu je redukce krevního průtoku. Mineralizova-
ná kostní tkáň se nemůže rozpínat a tlak zánětu působí zásad-
ní omezení cirkulace. Dalším faktorem je schopnost bakterií 

formovat biofilm a vytvářet rezistenci k antibiotikům. Infekce 
diabetické nohy je nejčastěji polymikrobiální a kontaminace 
chirurgické rány při výkonu vede k recidivě zánětu a snížení 
počtu úspěšných limitovaných resekcí.

Jednou z možností jak zvýšit terapeutický potenciál, omezit 
vedlejší účinky systémové aplikace a zabránit vývoji rezisten-
ce k antibiotikům, je využití možnosti jejich lokální aplikace. 
Díky lokálnímu nosiči se antibiotikum může dostat ve vyso-
kých koncentracích i do avaskulárních zón. Cílem je zamezení 
recidivy kostního zánětu, tedy osteomyelitidy (postižení korti-
kální i spongiózní části kosti) po resekčním výkonu. Dosažení 
minimální baktericidní koncentrace pro patogeny je tedy roz-
hodujícím kritériem pro dobré chirurgické výsledky.

Daniela Hozdová
Obdélník
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Lokální nosiče antibiotik
Lokální nosiče antibiotik jsou nejčastěji používány v orto-

pedii a traumatologii. Podle schopnosti biodegradace se mate-
riály dělí na biodegradabilní a nebiodegradabilní. Podle ma-
teriálu na syntetické polymery (polymetylakrylát), přirozené 
polymery (kolagen ad.), keramiku (hydroxyapatit), kompozity 
(složené materiály z keramiky a polymerů) a kostní štěpy.

Collatamp je biodegradabilní přirozený polymer. Je to 
gentamycinem impregnovaná kolagenová houba velikosti 
5x5x0,5  cm obsahující 32,5 mg gentamycin sulfátu a 70 mg 
hovězího kolagenu. Gentamycin sulfát je baktericidní amino-
glykosid s aktivitou na G+ i G- bakteriální kmeny. Terapeutická 
hladina v séru je 4–8 μg/ml. Implantovaný kolagen je podobný 
lidskému a je rozložen kolagenázou a absorbován. Gentamycin 
je zpočátku uvolňován pasivní difuzí a poté aktivním rozlože-
ním nosiče. Koncentrace v místě působení je vyšší než 9 000 μg/
ml, což významně převyšuje minimální inhibiční koncentraci 
pro bakteriální kmeny. Vysoká lokální koncentrace aminogly-
kosidu je minimálně 72 hodin, sérová hladina je nízká.

Herafill Beads G obsahuje dihydrát síranu vápenatého, 
uhličitan vápenatý, hydrogenovaný triglycerid a gentamycin  
sulfát. Každé tělísko o hmotnosti 250 mg obsahuje 1 % (2,5 mg) 
gentamycinu. Primárně je určen pro vyplnění kostních dutin, 
které jsou výsledkem chirurgického odstranění cizích těles, ne-
vitální kostní tkáně při osteomyelitidě jakéhokoli původu. Opět 
dosahuje v prvních 72 hodinách vyšší koncentrace než je mini-
mální inhibiční koncentrace. Hladinu drží asi 10 dnů. Kromě 
toho, že obsahuje antibiotikum, je materiál biodegradabilní, 
biokompatibilní, bioaktivní a má schopnost osteoindukce. Roz-
kládá se v důsledku hydrolýzy a aktivní fagocytózy v průběhu 
několika měsíců při současné tvorbě nové kostní tkáně.

Prospektivní randomizovaná studie v roce 2009
V roce 2009 jsme sledovali účinek Collatampu v prospek-

tivní randomizované studii na 40 pacientech s nízkou resekcí 

či amputačním výkonem. Prokázali jsme, že použití lokálního 
nosiče antibiotika vede k signifikantnímu zkrácení doby hoje-
ní. Skupina bez lokálního podání antibiotika měla průměrnou 
dobu hojení 4,9 týdne s lokálním antibiotikem 3,0 týdne.

Nevýhodou použití Collatampu byla jeho postupná přemě-
na v polotekutou hmotu, která někdy v malém objemu operač-
ní rány představovala tekutinovou kolekci se  separací laloků 
od spodiny a nutností jejího odstranění 5.–7. pooperační den. 
I přes tento problém byly výsledky povzbudivé. Collatamp 
však není schopen vyvolat osteoindukci.

Naše zkušenosti s Herafillem Beads G
Obě vlastnosti bikonvexních pelet Herafillu, lokální uvol-

ňování gentamycinu a tvorba nové kostní tkáně při současné 
vlastní degradaci, nás stimulovaly k  jeho využití u těch limi-
tovaných chirurgických resekčních výkonů, které významně 
oslabují pevnost postižené kosti a hrozí poruchou stability. 
Další indikací je vyplnění kostní cysty při současné ostitidě je-
jího povrchu. Vyzkoušeli jsme i zajištění spongiózní kosti typu 
patní a krychlové kosti po jejich částečné resekci pro osteo-
myelitidu, vložením pelet přímo do spongiózy. Další vhodnou 
indikací je vložení preparátu do otevřené diafýzy metatarsu 
s  cílem zabránit recidivě infekce v  dřeňové dutině. Naše vý-
sledky popíšeme v jednotlivých kazuistikách.

Závěr
Lokální nosiče antibiotik jsou vhodnou alternativou v léč-

bě infekcí u syndromu diabetické nohy. Naše prospektivní ran-
domizovaná studie z roku 2009 jasně prokázala zkrácení doby 
hojení u skupiny s Collatampem. V některých indikacích však 
není tento nosič vhodný. Pozitivní zkušenosti ortopedické kli-
niky 1. LF UK a FN Motol s preparátem Herafill Beads G nás 
podnítily vyzkoušet nosič i u speciální problematiky diabetic-
kých osteomyelitid.

Využití terapie řízeným podtlakem na chirurgickém 
oddělení
Tomáš Pantoflíček
Chirurgická klinika, 2. LF UK a ÚVN, Praha

Vakuum terapie (v anglosaské literatuře označována jako 
Vacuum therapy, vacuum sealing, topical negative pressure 
nebo Vacuum assisted closure) je upravená standardní chirur-
gická metoda podtlakového sání používaná k odstranění se-
kretu a krve z operační nebo jiné rány.

Ve skutečnosti je tato technika velice jednoduchá. Do rány 
je vložena pěna s otevřenými komunikujícími póry spolu 
s drénem s postranními otvory.

Celá rána a její okolí je poté zakryto samolepicí, trans-
parentní folií, která nedovoluje komunikaci rány s okolním 

vzduchem. Po napojení drénu na zdroj podtlaku je poté sekret 
z rány odváděn pěnou do drénu a následně do záchytného re-
zervoáru.

Historie použití vakuum terapie
Jako první popsal tuto metodu Fleischmann et al. (Fleis-

chmann et al. 1993) v roce 1993. Informoval o použití subat-
mosferického tlaku k hojení ran u 15 pacientů po otevřených 
frakturách. Ve své práci popsal při použití této metody výbor-
né čisticí schopnosti, zvýšenou proliferaci a granulaci tkáně.

S5SYNDROM DIABETICKÉ NOHY
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V dalších svých pracích Fleischmann et al. (Fleischmann et 
al. 1996; 1997) již popisují použití této metody u 25 pacientů 
s kompartment syndromem dolní končetiny a u 313 pacientů 
s  akutními a chronickými ranami různého původu. Z   těch-
to pacientů následně 65 % podstoupilo sekundární suturu 
k  definitivnímu uzavření rány, 17 % pacientů bylo ponechá-
no ke spontánní epitelizaci, u 12 % pacientů byl provedena 
transplantace kůže a u 2 % laloková plastika.

Z dalších prací lze jmenovat studie Müllera (Müller 1997), 
který použil vakuum terapii u 300 pacientů s infikovanými ra-
nami v roce 1996.

V počátcích se používaly k vytvoření subatmosferického 
tlaku standardní odsávací chirurgické přístroje. V roce 1995 
pak vstoupil na trh komerční systém, V.A.C. (Vacuum assis-
ted closure). Systém se skládá z mikroprocesorem řízeného 
přístroje produkujícího kontrolovaně podtlak (kontinuálně či 
intermitentně) a již v úvodu zmiňované drenážní komponenty 
s pěnou. Postupně vznikaly i další systémy využívající vakuum 
terapie, avšak systém V.A.C. je ve světě nejpoužívanější a nejví-
ce zmiňovaný v recenzovaných článcích.

Princip vakuum terapie
Ranné studie se sice zaobíraly dobrým efektem vakuum te-

rapie, ale nebyl brán důraz na výzkum principu vlastního pů-
sobení subatmosferického tlaku na tkáň. Teprve v roce 1997 se 
ve své práci Argeta a Morykwas (Morykwas et al. 1997) pokou-
šejí experimentálně určit patofyziologii účinku vakuum tera-
pie a též určit optimální požadovaný podtlak systému. Pomo-
cí laser-doppleru určil na prasečím modelu jako ideální tlak  
125 mmHg, kdy dochází k nejlepšímu toku krve. Tlaky vyšší 
než 400 mmHg již tok krve výrazně inhibují. Na stejném pra-
sečím modelu následně prokázal výrazný granulační efekt jak 
u kontinuální, tak i u intermitentního vystavení tkáně negativ-
nímu tlaku oproti kontrolní skupině. Prokázal však větší efekt 
metody při použití intermitentního podtlaku, tedy při střídání 
podtlaku s následným normálním, atmosférickým tlakem.

Důvod, proč je intermitentní použití podtlaku efektivnější, 
není stále plně vysvětlen. Philbeck et al. (Philbeck et al. 1999) 
předpokládají, že buňky, které procházejí mitózou, musí též 
projít klidovou fází. Při kontinuální stimulaci se proto buňky 
stávají neefektivními, kdežto při intermitentní, cyklické stimu-
laci je buňkám poskytnut klid pro přípravu k dalšímu cyklu.

K hlubšímu poznání metody přispěly též mikrobiologické 
studie, které prokázaly významně nižší kolonizaci ran bakteri-
emi při použití vakuum terapie oproti kontrolní skupině (Mo-
rykwas et al. 1997).

Morykwas et al. shrnuli, že efekt působení vakuum terapie 
je multifaktoriální a komplexní. Lokální podtlak snižuje in-
tersticiální edém a zvyšuje proudění krve, což má za následek 
snížení bakteriálního osídlení. Subatmosférický tlak způsobuje 
lokální deformaci a mechanický stres, jehož důsledkem je zvý-
šená molekulární syntéza (Morykwas et Argenta 1997) a an-
giogeneze (Fabian et al. 2000). Konečným efektem je nárůst 
granulace a podpora epitelizace.

Dalším významným efektem vakuum terapie je retrakce 
rány. Philbeck et al. (Philbeck et al. 1999) prokázali na 1 170 
ranách (léčených V.A.C. terapií) zmenšování rány o 0,23 cm 

za den oproti 0,09 cm za den v kontrolní studii (rány léčeny 
standardními technikami).

Mechanismus můžeme shrnout v následující body (Orgill 
et al. 2009):

1. Primární efekt
 • Kontrakce (zmenšování) rány (makrodeformace)
 • Stabilizace prostředí v ráně
 • Redukce edému a evakuace sekretu z rány
 • Mikrodeformace (indukce proliferace a angigeneze)

2. Sekundární efekt
 • Urychlování hojení rány
 • Zvyšování proudění krve v okolí rány
 • Snižování bakteriálního osídlení rány
 • Změny systémové zánětlivé odpovědi organismu
 • Zlepšuje lokální přípravu rány k použití kožního 

štěpu

Použití vakuum terapie na chirurgickém oddělení:
Hlavními indikacemi k použití vakuum terapie jsou:

 • Akutní a traumatické rány
 • Vředy z útlaku – dekubity
 • Chronické, otevřené rány (včetně diabetických de-

fektů)
 • Transplantáty
 • Lalokové plastiky

Známými kontraindikacemi k použití systému jsou:
 • Malignita v oblasti rány
 • Neléčená osteomyelitida
 • Nevyšetřené píštěle
 • Nekrotická tkáň bez provedeného débridementu

Relativní kontraindikace je použití v oblasti velkých cév.

Rozbor nemocných a obrazová dokumentace je předmě-
tem přednášky.
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Speciální odlehčující ortéza při terapii defektů diabetické 
nohy
Václav Roubíček
Ambulance ortopedické protetiky, Ústí nad Labem
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Indikací k použití této speciální ortézy jsou afekce různé 
etiologie v  oblasti distálního bérce, hlezenních kloubů a ob-
lasti nohy, a to v případech, kdy je třeba odlehčení a případně 
částečné imobilizace.

Ortéza byla poprvé použita při oboustranné zlomenině 
patních kostí u mladého pacienta a umožnila mu včasnou mo-
bilizaci a chůzi o dvou francouzských holích (FH).

Dále byla používána v traumatologii při defektních či in-
fikovaných zlomeninách, v případech nutnosti odstranění os-
teosyntetického materiálu apod.

Uvedené vlastnosti ortézy, tedy možnost odlehčit oblast 
a případně znehybnit, se začaly s výhodou využívat i v léčení 
syndromu diabetické nohy, v akutním stadiu Charcotovy ar-
tropatie, při léčení otevřených defektů v plosce. Nožní fixační 
šlapka se sendvičově vykládá měkkými materiály, tak jak je 
zvykem v pediatrii. Při kolapsu tarsu do plosky se stélka tvaro-
vě upravuje k docílení ideálnějšího rozložení váhy.

Při oboustranném postižení je u gerontologických pacien-
tů vybavení problematické vzhledem k jejich nestabilitě, k ne-
zvládnutí chůze o dvou FH. Je ale možné vybavit jednostranně 
k umožnění přesunu na kratší vzdálenost.

Po technické stránce ortéza využívá opěrných bodů v ob-
lasti kolenního kloubu, jak je zvykem při konstrukci bércových 
protéz. Bivalvovaná plášťová konstrukce bércové objímky vy-
cházející z principů funkčního léčení zlomenin dle Sarmiento-
-Latta pak roznáší váhu na co největší plochu s minimalizací 
útlaku cévních svazků.

Při požadavku více než 30% odlehčení se dále konstruuje 
nášlapný třmen, který při zatížení přenese váhu do oblasti ko-
lena a samotná končetina v ortéze visí. Takto je možné docílit 
v podstatě 100% odlehčení.

Při vhodnosti znehybnění oblasti nohy a hlezenních klou-
bů se přidává samostatná nožní dlažka, která je v dorzální části 
v teleskopickém pouzdru zavěšena na gumovém tahu. V tomto 
případě je kontakt plosky se šlapkou, ale při zatížení se šlapka 
prověsí a tím se uchová částečné odlehčení cca 50% dle použité 
síly gumového tahu.

Literatura
Hohmann, D., Uhlig, R. Orthopädische Technik. Enkeverlag, 1982.
Sarmiento, A., Latta, L. L. Functional Fracture Bracing. Springer-Verlag Berlin and 
Heidelberg Gmbh & Co. Kg (Germany), 1995.

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 úro-
veň. Jeho zájem poutala mj. hysterie, snažil se nalézt vztahy mezi pozorovanými pří-
znaky nervových onemocnění a patalogií 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 lékař-
ských eponym, mj. syndrom Charcot-Marie-Tooth, Charcotovy zóny aj. Byl vynika-
jícím učitelem a mezi jeho žáky najdeme řadu později slavných osobností – Josefa 
Babinského, Pierra Janet, Alberta Londe aj. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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Chyby při rehabilitaci pacientů se syndromem diabetické nohy
Vít Jančařík
Pracoviště klinické rehabilitace, IKEM, Praha

Pohyb je přirozenou vlastností všeho živého, avšak nejin-
teligentnější tvor planety člověk, vynakládá paradoxně značné 
úsilí, aby se musel pohybovat co nejméně. Je-li řeč o rehabili-
taci a cvičení u diabetiků, která je nedílnou součástí a jedním 
z pilířů multidisciplinární péče, je třeba se také krátce zmínit 
o syndromu diabetické nohy.

Postižení dolních končetin je jednou z nejčastějších kompli-
kací diabetických pacientů. V České republice trpí syndromem 
diabetické nohy více než 45 000 diabetiků. V pokročilých stadiích 
onemocnění dochází k chirurgickému odstraňování zasažených 
částí nohy a téměř polovina pacientů se nakonec musí podrobit 
amputaci dolní končetiny (asi 7 500 amputací ročně). Příčinou 
vzniku chorobných změn na dolních končetinách je  zhorše-
né prokrvení  (ischemie) tkání způsobené aterosklerotickým 
ucpáváním cév (makroangiopatie). U diabetiků je typické také 
postižení malých cév (mikroangiopatie) a  snížená citlivost   
při porušené funkci periferních nervů. Nedostatečná kompen-
zace diabetu a oslabená obranyschopnost přispívají k pomalej-
šímu hojení ran a vyššímu výskytu hnisavých onemocnění. 
U diabetické makroangiopatie dolních končetin se doporučuje 
především chůze, plavání, cyklistika nebo chůze na běhátku. Při 
diabetické neuropatii je vhodné rehabilitační cvičení zaměřit 
na pohyblivost všech kloubů a po ukončení cvičení vždy zkon-
trolovat, jestli nedošlo k drobnému krvácení, zhmožděninám 
nebo odřeninám. Nejnebezpečnější jsou diabetické vředy, kte-
ré mohou vést až k amputaci postižené části dolní končetiny. 
Menší procento vředů vzniká na podkladě poruchy prokrvení 
tkáně. Při ní se objevují pocity chladných nohou, ale citlivost na 
tlak, teplo a bolest zůstává zachována. Při chůzi pacient zazna-
menává bolesti v lýtku, v nártu či prstech, které v klidu odezní-
vají. Mezi diabetiky daleko více převažují vředy dolních konče-
tin původu neuropatického. Jsou způsobeny poruchou funkce 
nervů – projevující se pocity mravenčení, brnění, pálení. Na 
rozdíl od ischemických bolestí jsou cítit především v  klidu – 
v noci po ulehnutí. Při poruchách citlivosti a prokrvení dolních 
končetin je třeba pečlivě dodržovat čistotu obuvi a ponožek, 
volit kvalitní obuv a ošetřovat sebemenší poranění, otlaky a pu-
chýře na nohách. Důležité je volit pohybovou aktivitu s nižším 
rizikem poranění dolních končetin. Lidé léčící se s diabetickou 
nohou by při cvičení měli věnovat zvýšenou pozornost stavu 
svých dolních končetin. Pohybové aktivity je třeba provozo-
vat opatrně – tak, aby nedošlo ke zbytečnému vzniku zranění. 
Doma, v  nemocnici, v šatnách, bazénech, saunách se nedo-
poručuje chodit na boso kvůli nebezpečí plísňové infekce, ale 
i z důvodů snížené citlivosti nohou, při které hrozí vyšší riziko 
poranění prstů, plosky nohou, nártu, kotníků, bérců.

Důležité je správné obutí (nejen při sportu, ale i při reha-
bilitaci). Obuv při nácviku chůze o podpažních berlích, fran-

couzských berlích, přesunech na vozík, ale i sportovních akti-
vitách musí být pevná, pružná, uzavřená, se širokou špičkou, 
díky které se minimalizuje nebezpečí poranění nohy. Diabetik 
musí svým nohám věnovat mnohem vyšší péči.

Pro prevenci vzniku syndromu diabetické nohy je, vedle 
dodržování bezpečnosti a hygieny, velmi důležité také spe-
cielní cvičení – cévní gymnastika dolních končetin. Jedná se 
o jemnou práci prstů a chodidel, provádění krouživých pohy-
bů, kontrakcí a následných protažení svalů nohy a bérce. Po-
hyb vykonáváme plynule, s lehkým úsilím, bez vzniku bolestí. 
Díky těmto cvičením dochází k uchování (rozvoji) pohyblivos-
ti kloubů, pružnosti vaziva a šlach, k posílení a zvýšení flexibi-
lity svalů dolních končetin. Každý den je dobré vyčlenit si pro 
tato cvičení 5–10 minut. Vyplatí se to – pacient si uchová pev-
né a zdravé končetiny do nejvyššího věku. Pro prevenci vzniku 
diabetické nohy, ale i dalších komplikací jako jsou například 
dekubity či kontraktury svalů a vazů, je dobré u méně sobě-
stačných pacientů využívat plně polohovacích pomůcek, které 
by měly být nedílnou součástí vybavení každého oddělení. Bo-
hužel ne všude tomu tak je. Většinou je problém ve sníženém 
rozpočtu oddělení.

Závěr
Lidské tělo je stvořeno k tomu, aby se pohybovalo. Naše 

tělo se nijak nezměnilo od doby kamenné, změnil se jen náš 
způsob života. Tato změna s sebou přinesla řadu nepříjem-
ností, označovaných někdy jako civilizační nemoci – nemoci 
z nedostatku pohybu a z nadbytku jídla. Pohyb a sport pomá-
há člověku v dnešní době nacházet ztracenou rovnováhu mezi 
příjmem a výdejem energie, mezi rozvojem tělesných a dušev-
ních schopností, přináší uvolnění a uspokojení. Patří tedy do 
života současného člověka bez ohledu na to, zda má či nemá 
diabetes. Jediný rozdíl mezi člověkem s diabetem a člověkem 
bez diabetu je v tom, že při diabetu musí člověk o pohybu 
a sportu více přemýšlet. Diabetik by měl s pohybovou aktivitou 
počítat jako s nezastupitelným partnerem, který ho bude stále 
doprovázet a přinášet mnoho pozitiv po celý zbytek života. Po-
kud se diabetikovi podaří brát chůzi a cvičení jako přítele, na 
kterého se těší, který je oporou nejen při léčbě diabetu a pre-
venci vzniku diabetických komplikací, ale také odreagováním, 
vyventilováním, rázem je na druhé straně břehu – na správné 
cestě k udržení dobrého zdravotního stavu a životní spokoje-
nosti. Důležitá je však pacientova aktivita! Kontrolu diabetu, 
nadváhy, vysokého krevního tlaku, zvýšené hladiny krevních 
tuků má diabetik ve svých rukou! Nikdo jiný to za něj neudě-
lá. Pacient je tím, kdo ovlivní, zda-li dlouhodobě udrží skvě-
lou kompenzaci diabetu nebo naopak umožní rychlý příchod 
nepříjemných a život ohrožujících zdravotních komplikací.  
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Dědičnou náchylnost k  metabolickým poruchám bohužel 
zvrátit nemůže. Svým životním stylem – vhodným jídelníč-
kem, pravidelným pohybem, kompenzací stresových zátěží, 
nekouřením, však dokáže zvrátit či minimálně oddálit před-
časný příchod stáří a degenerativních onemocnění. A proto by 
diabetik neměl brát pohybovou aktivitu jako trest, nýbrž jako 
nedílnou součást každodenního života.

Literatura
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Podiatrie v USA 
Týmová spolupráce pro záchranu končetiny
Robert G. Frykberg
Podiatry Section, Phoenix VA Health Care System, USA

Kdo je podiatr?
„Někdo, kdo pečuje o nohy a léčí je ve zdraví i nemoci – také 

se označuje jako chiropodie.“ (definice Websterova slovníku)
Mezi zeměmi se obsah klinické praxe nesmírně liší. V Ev-

ropě je mnoho států vzdělávajících a zaměstnávajících chiro-
pody nebo podiatry (Velká Británie, Skandinávie, Německo, 
Itálie, Španělsko, atd.). Velká Británie, Austrálie a Nový Zéland 
mají velmi vypracované podiatrické vzdělávací programy a ne-
závislé praxe.

Jak je tomu v USA? Všichni podiatři mají titul dokto-
ra (DPM; doctor of podiatric medicine). Absolvují čtyřletou 
podiatrickou zdravotní školu (univerzitní), následuje 1–3letá 
postgraduální výuka v rámci rezidentury ve školicí nemocnici 
– nutno k udělení licence. Po rezidenčním studiu jsou dostupné 
další vzdělávací programy: Rekonstrukce nohy/kotníku pro po-
kročilé; Biomechanika; Výzkum (syndrom diabetické nohy, zá-
chrana končetiny, atd.). Praxe se liší v jednotlivých státech USA 
dle pravidel licencí. Většina států zahrnuje chirurgická práva 
na: a) pouze nohu; b) nohu a kotník; c) nohu, kotník a dolní 
končetinu. Některé státy vyloučily oprávnění k amputaci.

Většina podiatrů – DPM, má samostatné praxe v rámci 
skupinové praxe, skupiny více specialistů, ortopedické skupiny 
nebo jako zaměstnanci nemocnice či státu (VA, armádní, atd.).

Typická praxe:
•	 péče o nehty
•	 péče o hyperkeratózy
•	 bradavice
•	 plochá noha
•	 bolesti paty
•	 podpora klenby
•	 sportovní medicína
•	 péče o syndrom diabetické nohy
•	 chirurgické výkony

 • zarůstající nehty na nohách
 • kožní léze
 • kladívkové prsty

 • Mortonův neurom
 • vybočené palce
 • patní ostruha
 • chirurgie ploché nohy
 • fraktury kotníku
 • chirurgie syndromu diabetické nohy
 • amputace

Léčba syndromu diabetické nohy, role podiatria
Prevalence diabetu (USA 2010) je 25,8 milionu lidí (8,3 % 

populace). Diagnostikováno 19 milionů a nediagnostikováno 
7 milionů. Incidence je 1,6 milionu nových případů ročně.

Celkové náklady činí 174 bilionů dolarů, z toho přímé me-
dicínské náklady 116 bilionů dolarů a nepřímé náklady (in-
validita, ztráta práce, předčasná mortalita) 58 bilionů dolarů. 
Diabetes je 7. hlavní příčinou úmrtí v USA (2006). Na celém 
světě je odhadováno pro rok 2011 celkem 366 milionů úmrtí 
způsobených diabetem (National Diabetes Fact Sheet 2001).

Hlavními komplikacemi diabetu na dolních končeti-
nách jsou periferní neuropatie, ulcerace, infekce, ischemická  
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choroba dolních končetin, amputace dolní končetiny, Charco-
tova noha (osteoartropatie) (Frykberg et al. 2006).

Ulcerace nohou jsou hlavními rizikovými faktory násled-
ných amputací. 80–85 % amputacím dolních končetin před-
chází ulcerace.

Primární role podiatra v léčbě syndromu diabetické nohy 
je v primární prevenci ulcerací a amputací (podiatrická péče, 
obuv, edukace, atd.), léčbě lézí nohou dle zkušeností nebo do-
poručení (vyšetření, diagnóza, léčba rány, odlehčení, antimi-
krobiální léčba, atd.; chirurgická léčba), odeslání k jiným lé-
kařům nebo specialistům, pokud je to nutné (cévní chirurgie, 
nefrologie, infekce). Klíčový je multidisciplinární přístup.

Pět „P“ prevence
1. Podiatrická péče (pravidelné návštěvy, vyšetření a péče o 

nohy, časná diagnostika a léčba)
2. Preventivní obuv (sportovní obuv, extra hluboká, obuv 

šitá na míru; pokud je to nutné – speciální úpravy)
3. Pokles tlaku (polstrované vložky, ortézy na míru, polstro-

vané punčochy; měření tlaku – počítačově nebo Harris 
mat)

4. Preventivní chirurgické zákroky (korekce strukturálních 
deformit – kladívkových prstů, halluxů, Charcotovy artro-
patie, zabránit rekurenci ulcerací nad deformitami; nutné 
zasáhnout v pravý čas)

5. Preventivní edukace (edukace pacienta – denní prohlídky 
nohou, péče o nohy, časná intervence; edukace lékařů – 
význam lézí nohou a jejich léčba)

Principy léčby diabetických ulcerací (z pohledu 
podiatra)

Odstranit (korigovat) příčinu
Medical management
Revaskularizace, obnova pulzace
Kontrola infekce, kultivace, antibiotika
Lokální péče o ránu
příprava spodiny rány, débridement, odlehčení, krytí
chirurgie nohy – kurativní vs. ablativní
Prevence (po zhojení)
profylaktická, rekonstrukční chirurgie
(ADA Consensus 1999; Frykberg et al. 2006)

Chirurgická léčba syndromu diabetické nohy, 
proč a jak?

Časté deformity nohou u diabetiků (všechny mohou pre-
disponovat k ulceracím):

•	 kladívkové	prsty	(drápovité	prsty)
•	 vybočené	palce	(hallux	valgus)
•	 prominující	hlavičky	metatarsů
•	 Charcotova	osteoartropatie	
•	 Equinus	(zkrácení	Achillovy	šlachy)
•	 parciální	amputace	nohy

Jednotlivé kroky vedoucí k amputaci

vysoce riziková noha

neuropatie
±ICHDK

trauma

rána

infekce

gangréna

amputace

After Rogers 2010

Schéma č. 2: Jednotlivé kroky vedoucí k amputaci
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Obr. č. 1: Relativní pětileté riziko úmrtí

O
bn

rá
ze

k:
 A

rc
hi

v 
au

to
rů

odeslán z nemocnice
podiatr

koordinátor praktický lékař

konzultanti

internista
diabetolog

radiologie/nukleární medicína, cévní laboratoř, klinická laboratoř, 
fyzikální léčba, protetik

PÉČE O SYNDROM DIABETICKÉ NOHY

infekcionista
ortoped

kardiolog
neurolog
nefrolog

zdravotní sestra

přídatné obory

cévní chirurg

Schéma č. 3: Péče o diabetickou nohu
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Klasifikace rizika rozvoje syndromu diabetické nohy dle IWGDF

Peters 2001

Obrázek č. 2: Progresivní riziko ulcerací (IWGDF klasifikace)
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Revidovaná klasifikace chirurgických výkonů u syndromu 
diabetické nohy

(Armstrong et Frykberg 2003; Armstrong et al. 2006)
1. Elektivní (rekonstrukční výkony u pacientů bez neuro-

patie)
2. Profylaktické (u zhojených ran) (rekonstrukční výkony 

u neuropatických pacientů ke snížení rizika ulcerací a reulce-
rací)

3. Kurativní (u otevřených ran) (výkony zlepšující hojení 
ran nebo odstraňující nekrotickou tkáň; např. u infekce, osteo-
myelitidy, gangrény)

4. Emergentní (výkony zabraňující šíření infekce)

Elektivní/profylaktické chirurgické výkony, 
kategorie I a II
(Sayner et al. 2003; Leon et al. 2007; Frykberg et al. 2006; 2010)

•	 korekce kladívkových prstů
•	 metatarzální osteotomie
•	 plantární exostektomie 
•	 resekce halluxů 
•	 prodlužování Achillovy šlachy
•	 rekonstrukční výkony u Charcotovy osteoartropatie 
•	 amputace (u těžkých deformit)
•	 indikováno u ulcerací Wagner 0

Kellerova artroplastika
(Stewart et Reed 2003; Armstrong et al. 2003; Berner et al. 

2005)
Určena pro hallux valgus nebo hallux limitus (porucha mo-

bility 1. MTP skloubení) – s nebo bez ulcerace nad haluxem. 
Zvyšuje hybnost palce; žádná gangréna nebo osteomyelitida; 
zabraňuje amputaci palce; může vést k přemístění ulcerací 
nebo kladívkových prstů.

Kurativní chirurgické výkony, kategorie III
•	 resekce metatarzálních hlaviček (panmetatarzální resekce 

hlaviček)
•	 metatarzální osteotomie
•	 resekce kloubů – interfalangeálních, MTP
•	 Kellerova artroplastika

•	 plantární exostektomie
•	 sezamoidektomie
•	 parciální kalkanektomie
•	 parciální amputace nohy
•	 prodloužení Achillovy šlachy
•	 indikováno pro ulcerace Wagner 1, 2 nebo 3

Emergentní chirurgické výkony, kategorie IV
•	 otevřená amputace (gilotinová)
•	 incize a drenáž
•	 indikováno pro léze Wagner 3, 4 nebo 5

Závěr
Komplikace syndromu diabetické nohy jsou hlavní příči-

nou hospitalizací diabetiků. Ulcerace a amputace jsou náklad-
né a negativně ovlivňují přežití. Podiatři hrají klíčovou roli 
nejen v prevenci, ale i agresivní léčbě ulcerací nohy, infekce 
a gangrény. Pomoci může systém pěti „P“ prevence. Rekon-
strukční chirurgie u diabetické nohy a parciální amputace 
nohy mohou zabránit vysokým amputacím. Je nutný multidis-
ciplinární přístup.
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výrobce individuální terapeutické obuvi a vložek pro diabetiky
s vysokým ohrožením diabetické nohy (po částečných amputacích)

měříme i tlakové pole plosky v obuvi

ORCO Zlín – technická ortopedie, spol. s r.o.

měření na výrobu individuální
terapeutické obuvi a vložek
provádíme ve všech regionech ČR
i osobní návštěvou v bytě pacienta
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Problematika a terapie rezistentních bakteriálních infekcí
Vladimír Petkov
Oddělení klinické mikrobiologie, IKEM, Praha

Rezistence na antibiotika byla zaznamenána již krátce po 
jejich zavedení do praxe. Koncem 40. let 20. století byly izo-
lovány první kmeny stafylokoků rezistentních k  Penicilinu. 
Postupně se zaváděním dalších antibiotik se, s menší či větší 
časovou prodlevou, k těmto preparátům vyvíjela také rezisten-
ce. V současné době jsou již popsány bakteriální kmeny rezis-
tentní ke všem dostupným antibiotikům.

Rezistence je přirozená a získaná. Přirozená je daná gene-
ticky a je typická pro jednotlivá antibiotika a jednotlivé bak-
teriální druhy. Získaná rezistence je způsobena transdukcí 
(fágem), konjugací nebo transformací. Transformace je z epi-
demiologického hlediska nejvýznamnější. Je přenášena plas-
midy nebo transpozony.

Základní mechanismy rezistence:
a) produkce enzymů degradujících antibiotikum  

(betalaktamázy);
b) změna cílového místa (PBP u stafylokoků; alterace 

DNA gyrazy u fluorochinolonů);
c) efflux;
d) snížení permeability bakteriální stěny.

Jedním z  nejdůležitějších faktorů podporující narůstající 
rezistenci je selekční tlak. Ten se dá podstatně omezit racionál-
ní preskripcí a terapií.

Při předpisování antibiotik se doporučuje:
a) Léčit infekci, neléčit nález (kolonizace, kontaminace).
b) Neléčit antibiotiky onemocnění s jinou než bakteri-

ální etiologií.
c) Omezit profylaktické podávání antibiotik.
d) Omezit používání antibiotik ve veterinární praxi.

Výběr preparátu a jeho dávkování
U akutních infekcí se zahajuje většinou empirickou terapií. 

O volbě preparátu se rozhoduje na základě:
a) epidemiologické anamnézy (komunitní nebo ne-

mocniční infekce, místo pobytu);
b) klinického obrazu;
c) stavu imunity;
d) výsledků zobrazovacích metod a laboratorních vy-

šetření (biochemie, mikroskopie, hematologie);
e) farmakokinetiky zvoleného preparátu. Je zapotřebí, 

aby se účinná látka dostala do cílového místa v do-
statečné koncentraci.

Zahajovací léčba by měla být v co nejvyšší možné dávce. 
Zpočátku je třeba nejprve vysytit kompartmenty. Především 
u antibiotik s vysokou vazbou na bílkoviny (TEI, TGC, OXA, 

echinokandiny a další) je nutno podat vyšší počáteční dávku 
(loading dose) nebo zkrátit interval mezi podáním. Dosáhne 
se tím rychlejšího účinku a sníží se indukce rezistence. Bakte-
rie nestačí aktivovat geny pro rezistenci. Při klasickém dávko-
vání nastává ustálený stav (steady state) až po páté dávce.

U kritických stavů je někdy potřeba pominout případné 
nežádoucí účinky nebo dávkovat of label.

Doporučená antibiotika se mění s časem a narůstající re-
zistencí. Začátkem 90. let 20. století byl u komunitních infekcí 
doporučován Aminopenicilin s  inhibitorem (AIN), u nozo-
komiálních Piperacilin/Tazobactam (PPT) nebo cefalosporin 
3 generace (CEF3), případně kombinace CEF3 + VAN nebo 
AIN + Aminoglykosid (Ag).

V  současné době se doporučuje u komunitních PPT,  
AIN + Ag nebo CEF3 + VAN, u nozokomiálních karbapenem.

Cílená – deeskalační léčba
Cílená – deeskalační léčba následuje poté, co je známo 

etiologické agens. Podle citlivosti se přejde na preparát s užším 
spektrem účinku.

Výhody deeskalační léčby:
a) kratší doba terapie;
b) nižší finanční náklady;
c) méně nežádoucích účinků;
d) zachování mikroflóry pacienta;
e) snížení rizika selekce polyrezistentních kmenů.

Deeskalační léčba má ale i svá úskalí. V době, kdy jsou již 
známy výsledky kultivace a etiologické agens, bývá pacient 
ještě v kritickém stavu na JIP na dýchacích přístrojích. Je zde 
nebezpečí kolonizace a následné infekce polyrezistentními ne-
mocničními kmeny a následným selháním léčby.

Tomu je možno zabránit izolací rizikových pacientů a do-
držováním všech preventivních opatření ošetřujícího personá-
lu, jako je vyčlenění personálu pro izolovaného pacienta, časté 
mytí a dezinfekce rukou, používání jednorázových ochran-
ných pomůcek, dezinfekce předmětů a nástrojů, které přijdou 
do styku s nemocným.

Je otázkou, do jaké míry je možno preventivní režim na od-
dělení uskutečnit. Je to časově, personálně i finančně náročné 
a ne všechna pracoviště si jej mohou dovolit.

K  selhání léčby může také dojít po nesprávném odběru 
materiálu na mikrobiologické vyšetření, kdy nebyla zachycena 
všechna etiologická agens.

Profylaxe
Preparát by měl být baktericidní, v dostatečné dávce a apli-

kovaný pokud možno v co nejkratší době. První dávka se po-
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dává těsně před výkonem, další podle poločasu po třech a více 
hodinách. Doba profylaxe se prodlužuje jen u operací na ote-
vřeném srdci nebo u imunosuprimovaných nemocných při 
transplantacích, kdy je vysoké riziko pooperační infekce.

Dříve doporučovaná rotace antibiotik by měla smysl jen 
v  případě, že se střídají preparáty s  různým mechanismem 
účinku.

Závěr
Rozvoj bakteriální rezistence je závažný problém v součas-

nosti a zůstane problémem i v budoucnu. Zastavit jej nelze, je 
možné však jeho rozvoj zpomalit. Je nutno především snížit se-
lekční tlak racionální a cílenou antibiotickou terapií. Současně 
je třeba na odděleních dodržovat preventivní opatření tak, jak 
je to v možnostech té které kliniky.
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Systémová antimykotická léčba u onemocnění dolních 
končetin
Magdalena Skořepová
Dermatovenerologická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze

Onemocnění dolních končetin indikovaná k systémové an-
timykotické léčbě jsou:

•	 tinea pedis tzv. mokasínového typu;
•	 onychomykóza postihující nehtovou matrix.

Etiologie těchto onemocnění je zpravidla dermatofytická. 
Nejčastějším dermatofytem (80–90 % nálezů) je Trichophyton 
(T.) rubrum, méně často se zachytí jiné antropofilní dermatofy-
ty, jako je T. interdigitale nebo Epidermophyton floccosum. Pro 
čistě dermatofytickou infekci je lékem volby terbinafin, který 
má na dermatofyty fungicidní účinek. Kvasinky se na etiologii 
mykóz kůže nohou a nehtů nohou podílejí méně často. Čistá 
kvasinková infekce je vzácná (na rozdíl od nehtů rukou), vět-
šinou kvasinky doprovázejí dermatofyty jako sekundární in-
fekce. Terbinafin má na kvasinky pouze fungistatický účinek, 
některé kmeny jsou i rezistentní. Proto u smíšených infekcí se 
doporučuje spíše itrakonazol. Flukonazol a ketokonazol jsou 
nevhodné pro léčbu onychomykóz, první pro nízkou účinnost 
na dermatofyty, druhý pro vysokou hepatotoxicitu.

Nedermatofytické hyfomycety se v nehtech nohou nachá-
zejí poměrně často, téměř vždy však jde o pouhou kontamina-
ci. Přesto existují i ojedinělé prokázané oportunní infekce neh-
tů hyfomycetami z rodu Scopulariopsis, Aspergillus a Fusarium, 
většinou u pacientů s určitým stupněm lokálního či celkového 
imunodeficitu. Scopulariopsis nacházíme často v nehtech po-
škozených traumatem, kde těžko odlišíme, zda jsou klinické 
projevy mykotické nebo posttraumatické. Navíc Scopulari-
opsis má nízkou citlivost k antimykotikům. Aspergillus může 

na nehtu nohy vyvolat klinický obraz podobný paronychiu se 
zánětem a bolestivostí zadního nehtového valu. Lékem volby 
u prokázaných nehtových aspergilóz je itrakonazol, na který 
jsou aspergily dobře citlivé. Fusarium bylo až donedávna jako 
lidský patogen zcela neznámé, nyní se však množí případy 
kožních i hlubokých infekcí, zejména u diabetiků a u imu-
nosuprimovaných pacientů. Tento nově nastupující patogen 
(emerging pathogen) se vyznačuje vysokou rezistencí vůči 
různým antimykotikům.

Indikace k nasazení perorálního antimykotika se řídí kli-
nickou závažností mykózy. U tinea pedis je to takzvaný mo-
kasínový typ hyperkeratotické plantární mykózy nereagují-
cí na lokální léčbu. V  tom případě je dovoleno jako nejzazší 
možnost nasadit na 14 dní perorální terbinafin v dávce 250 mg 
denně. Ani perorální léčba však nemusí mít u tohoto extrémně 
rezistentního typu tinea pedis zaručený úspěch.

U onychomykóz je jednoznačnou indikací k  systémové 
léčbě postižení nehtové matrix. To se klinicky projevuje tím, 
že mykotické změny zasahují až k zadnímu nehtovému valu. 
V ostatních případech dáváme vždy přednost léčbě lokální; na 
systémovou léčbu přecházíme teprve, když žádné lokální anti-
mykotikum ani po 6 měsících aplikace nemá viditelný účinek. 
Zásadním předpokladem pro nasazení perorálního antimy-
kotika je laboratorní ověření mykotické etiologie nehtových 
změn, i když ho preskripční pravidla nyní již výslovně nevy-
žadují. Mnoho onychopatií je totiž zejména u starších lidí způ-
sobeno tlakovými změnami při deformitách prstů, následky 
dávných úrazů nebo trofickými změnami při poruchách pro-
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krvení či inervace. V takových případech je systémová antimy-
kotická léčba bezpředmětná a pro pacienta zbytečně riskantní.

Perorální antimykotika podáváme podle doporučení vý-
robce: terbinafin 3 měsíce kontinuálně 250 mg denně, itrako-
nazol ve 3 týdenních pulzech (7 dní po 2x200 mg denně), které 
se opakují v intervalu 4 týdnů. V obou případech je tedy délka 
léčebné kúry celkem 3 měsíce, dalších 6 měsíců potom přetrvá-
vá depot v keratinu nehtové ploténky. Problém je, že u starších 
lidí ani za 9 měsíců ještě nebývá nehtová ploténka (zejména na 
palcích nohou) úplně odrostlá. Proto se doporučuje nespolé-
hat na systémovou monoterapii a kombinovat perorální léčbu 
s lokálním ošetřováním, které pak pokračuje až do klinického 
zhojení nehtu. Nehet, který prodělal mykotickou infekci ma-
trix, většinou již nenaroste zcela normální; zpravidla zůstává 
mírné roztřepení distálního okraje, které pak vyžaduje trvalé 
profylaktické ošetřování, nejlépe některým z  antifungálních 
laků. Často také dorůstající nehty jeví tendenci k zarůstání.

Systémová antimykotická léčba není pro pacienta bez ri-
zika. Frekvence toxických hepatitid je sice po terbinafinu 
a  itrakonazolu výrazně nižší než po starších antimykotikách, 
jako byl griseofulvin nebo ketokonazol, přesto však hepato-
patie je kontraindikací a v průběhu léčby (zejména kontinuál-
ní) je třeba sledovat jaterní testy v intervalu 1 měsíce. Jelikož 
jde většinou o osoby starší 50 let, kteří již užívají řadu léků, je 
nutno dát pozor na lékové interakce, které jsou četné zejména 
u itrakonazolu. U terbinafinu je interakcí méně, klinicky vý-
znamná je interakce s  tricyklickými antidepresivy, kde může 
dojít k projevům předávkování. Také u srdečních arytmií léče-
ných beta-blokátory může dojít k poruchám rytmu. Terbinafin 
může aktivovat psoriázu nebo systémový lupus erythematosus. 
Benigním, ale pro pacienta nepříjemným vedlejším účinkem 

je ageusie (ztráta pocitu chuti), která se někdy v průběhu léč-
by terbinafinem objeví. Po skončení léčby zpravidla vymizí za 
několik týdnů.

I po úspěšné eradikaci mykotické infekce z  kůže nohou 
a z nehtů zůstává trvalé riziko recidivy: nová nehtová ploténka 
již není plnohodnotná, na ploskách zůstává sklon k tvorbě hy-
perkeratóz. Spóry dermatofytů mohou přežívat v ponožkách, 
v obuvi, v koupelnových předložkách. K managementu mykóz 
nohou a nehtů proto také patří edukace pacienta o prevenci 
reinfekcí, hygienických opatřeních a profylaktickém ošetřo-
vání volně prodejnými antifungálními prostředky. Velkou roli 
v následné péči hraje i dobrá spolupráce mezi dermatologem 
a podiatrem.

Závěr
Systémová antimykotická léčba je účinným nástrojem 

k eradikaci mykotické infekce kůže a nehtů. Nemůže však na-
pravit změny způsobené dalšími, neinfekčními faktory. Proto 
je indikaci vždy třeba volit uvážlivě s ohledem na poměr pro-
spěchu a rizika u individuálního pacienta. U starších pacientů 
je také potřeba vzít v úvahu pomalejší odrůstání nehtů a pří-
padné trofické poruchy. Po eradikaci mykotické infekce se re-
ziduální změny řeší paliativní podiatrickou péčí.
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Má hyperbaroxická oxygenoterapie své místo v terapii 
syndromu diabetické nohy?
Vladimíra Fejfarová
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Mechanismus účinku hyperbaroxické  
oxygenoterapie

Hyperbaroxická oxygenoterapie (HBOT) se využívá v  te-
rapii nejrůznějších akutních stavů spojených např. s intoxika-
cemi plyny či se vzduchovou embolií, ale lze ji využít i v  te-
rapii syndromu diabetické nohy (SDN) pro její pozitivní vliv 
na hojení ran a nepřímý vliv na kvalitu života a resocializaci 
nemocných (Löndahl et al. 2011a). Důvodem pro použití hy-
perbaroxie v léčbě SDN může být její efekt na zlepšení tkáňové 
oxygenace a posílení metabolismu buněk. HBOT je schopna 
mimo jiné stimulovat angiogenezi (Jirkovská 2006), má an-
tiedematózní účinek (Mathieu 2007; Caravaggi 2007) a může 

účinně napomáhat v boji proti infekci a to svým antimikrobi-
álním působením a ovlivněním imunitních funkcí (Caravaggi 
2007; Almzaiel et al. 2011).

Tyto pozitivní účinky hyperbaroxie je možné využít u na-
šich pacientů, zejména s chronickými diabetickými ulcerace-
mi, u kterých se mnohdy i přes komplexní terapii SDN nese-
tkáváme s dobrými výsledky léčby.

Působení HBOT u SDN
Dříve neexistovala relevantní data o účinnosti hyperbaro-

xické terapie na hojení SDN. První randomizovaná studie hod-
notící efekt HBOT na SDN byla provedena Fagliem již v roce 
1996 a prokázala signifikantní snížení vysokých amputací a to 
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o více než dvě třetiny (Caravaggi 2007). První placebem kon-
trolovaná studie na pacientech s diabetickými ulceracemi byla 
provedena Abidiem a spol. Ta prokázala pozitivní efekt hyper-
baroxie na hojení ran. Ovšem slabinami této i řady ostatních 
studií byly metodika, kdy byla neadekvátně zvolena vstupní 
kritéria nebo chyběla randomizace či placebem kontrolovaná 
větev pacientů a další slabinou byl ve většině případů nízký po-
čet nemocných, kteří byli zařazeni do studie s predominantně 
povrchovými ulceracemi. Dalším faktorem potenciálně zkres-
lujícím výsledek terapie je volba algoritmu aplikace HBOT, 
který u prezentovaných studií nebyl mnohdy jednotný. Byla 
sestavována celá řada protokolů, jak aplikovat HBOT pacien-
tům s chronickými ulceracemi. Podle výsledků studií víme, že 
účinek HBOT je „dose-dependentní“, což např. prokázal Chen 
a spol. ve své studii 42 nemocných na počtu zhojených pacientů 
a redukci počtu amputací dolních končetin (Chen et al. 2010).

Z výše zmíněných poznámek plyne, že o hyperbaroxické 
terapii se dříve hovořilo pouze jako o adjuvantní součásti léč-
by SDN vzhledem k nedostatku pádných důkazů její efektivity. 
Dané důkazy byly poskytnuty studií Löndahla a spol. (Lönda-
hl et al. 2010). Tato skupina autorů provedla větší randomizo-
vanou, placebem kontrolovanou HODFU studii (Hyperbaric 
Oxygen Therapy in Diabetic Patients with Chronic Foot Ulcers), 
která měla za cíl zjistit efekt léčby HBOT na hojení chronických 
diabetických ulcerací (Löndahl et al. 2010). Do této studie bylo 
zařazeno 94 pacientů jak bez závažné ischemie, tak s těžkou is-
chemií a s nerekonstruovatelným tepenným nálezem, kteří měli 
závažnější diabetické ulcerace, většinou Wagner 2–4. K úplné-
mu zhojení sledovaných ulcerací došlo během 1 roku u 52 % 
pacientů ve skupině léčené HBOT a u 29 % v placebo skupině. 
V této studii byl prokázán oproti ostatním studiím i nižší výskyt 
amputací, zejména vysokých (3 ve skupině s HBOT a 1 v kont-
rolní skupině). Na základě těchto dat autoři uvádějí, že HBOT 
jednoznačně zlepšuje hojení chronických diabetických ulcerací. 
Ovšem tyto výsledky studie mohly být primárně dány poměrně 
příznivým angiologickým nálezem, jelikož u většiny pacientů 
se pohyboval TcPO2 v mediánu 35–50 mmHg (Löndahl et al. 
2011b) a k hojení, i když opožděnému, by přesto zřejmě došlo 
i bez hyperbaroxie. Za slabinu studie můžeme považovat i chy-
bějící údaje o nákladech spojených s léčbou nemocných.

Kritéria pro výběr pacientů pro HBOT na léčbu 
pacientů se SDN

Aby se docílilo maximální efektivity HBOT a došlo k úspo-
ře nákladů, je nutné pacienty správně indikovat. Autoři ně-
kolika studií se pokusili stanovit faktory usnadňující rozhod-
nutí o indikaci HBOT u pacientů s chronickými ranami. Byly 
zkoumány možné asociace ABI a palcových tlaků s  hojením 
ran při léčbě hyperbaroxií. Tato asociace nebyla řadou studií 
potvrzena (Löndahl et al. 2011b; Fife et al. 2007; Kalani et al. 
2002). Během analýzy HODFU studie autoři sledovali také 
vztah mezi kotníkovými a palcovými tlaky, transkutánní ten-

zí kyslíku (TcPO2) a hojením ran, které byly léčené HBOT. 
Pouze hodnoty TcPO2 byly signifikantně asociovány s  hoje-
ním diabetických ulcerací, jelikož se zvyšujícími se klidový-
mi hodnotami TcPO2 se zvyšoval počet zhojených ulcerací  
(TcPO2<25 mmHg – 0 % zhojených; 26–50 mmHg – 50 %;  
51–75 mmHg – 73 %; TcPO2>75 mmHg – 100 % zhojených 
ulcerací). Na základě těchto dat autoři doporučili prová-
dět HBOT u nemocných s  TcPO2>25 mmHg (Löndahl et al. 
2011b). Výsledky studie Löndahla a spol. jsou v souladu s ev-
ropským konsensem pro indikaci hyperbaroxie (indikace pro 
hyperbaroxii jsou hodnoty TcPO2 po stimulaci >50 mmHg a při 
hyperbaroxii TcPO2>200 mmHg; Hájek 2008). Problémem je 
indikace dle klidových hodnot, kdy evropský konsensus dopo-
ručuje k hyperbaroxii ty nemocné, kteří mají klidové hodnoty 
TcPO2<30 mmHg. Ale pokud by se měla splnit indikační kri-
téria a dodržet doporučení založená na důkazech, byla by hy-
perbaroxie, aby byla efektivní, indikována pouze pro nemocné 
s TcPO2 25–30 mmHg.

Pozitiva a negativa HBOT
Pozitiva hyperbaroxické léčby SDN byla již zmíněna v před-

chozích pasážích, ovšem je třeba zdůraznit, že HBOT není 
vhodná pro všechny typy pacientů a i přes správně provedenou 
indikaci se můžeme během terapie HBOT setkat s celou řadou 
negativních účinků a změn, které mohou být specifické pro pa-
cienty s  diabetem např. rozvoj hypoglykemií (Löndahl 2011). 
Jedním z nejčastěji zmiňovaných negativ je toxický účinek hy-
perbaroxicky podávaného kyslíku (Fagher et al. 2011), který 
nejen působí nepříznivě např. na plicní parenchym a může in-
dukovat akutní i chronické zánětlivé změny, ale může ovlivnit 
organismus i na buněčné úrovni. Především může poškodit bu-
něčné krevní komponenty vlivem tvorby volných kyslíkových 
radikálů. To vede k  narušení DNA (genotoxický účinek), do-
konce se uvažuje o mutagenním efektu HBOT (Rothfuss et al. 
1999; Gore et al. 2010).

Pacienti s diabetem tvoří specifickou skupinu nemocných, 
u nichž výsledky léčby SDN mohou být modifikovány celou 
řadou faktorů a prognóza hojení ran je u nich vždy nejistá. Ne-
víme, co se bude dít s pacientem léčeným HBOT v akutní fázi 
onemocnění (v přítomnosti flegmóny), co s pacientem s osteo-
myelitidou, zda-li u něho dojde k progresi zánětlivých změn 
vlivem zlepšení oxygenace tkání u ischemických končetin, jak 
to vidíme po revaskularizačních výkonech, nebo převáží anti-
mikrobiální efekt HBOT (Oguz et al. 2011). Dále nevíme, jak 
bude HBOT účinkovat na pacienty s proliferativní diabetickou 
retinopatií, zda-li nedojde k progresi neovaskularizace, protože 
se hyperbaroxie používá k léčbě ischemických očních lézí typu 
okluze centrální retinální artérie (Butler et al. 2008), a jak na 
pacienty s bolestivou formou neuropatie (jelikož hyperbaroxie 
narušuje mechanismy excitability neuronů; D´Agostino et al. 
2009).

 

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

(zdroj informací: archiv redakce)
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Také je třeba se zamyslet nad ekonomickými konsekven-
cemi. Obecně komplexní terapie diabetických ulcerací s i bez 
ICHDK se pohybuje dle prospektivní studie EURODIALE 
mezi 9 200 až 16 900 Euro (Prompers et al. 2008). HBOT tera-
pie (celý cyklus 40 sezení) přijde v Evropě na necelých 7 tisíc 
Euro (Löndahl et al. 2011c), což tedy může až zdvojnásobit ná-
klady na léčbu SDN.

Závěrem lze shrnout, že HBOT má pozitivní dopad na ho-
jení diabetických ulcerací a podle některých studií redukuje 
počet vysokých amputací. HBOT jako každá metoda má své 
indikace, kontraindikace a rizika, mezi něž řadíme např. roz-
voj kyslíkových křečí, plicní změny ve smyslu fibrózy, ale může 
mít i specificky negativní dopad na diabetes ve smyslu rozvo-
je hypoglykemií, potenciálně zhoršení oxidačního stresu a na 
diabetické komplikace. Nicméně je nutné správně vyselektovat 
pacienty, kteří budou profitovat z adjuvantní terapie hyperba-
roxií (např. podle TcPO2), musíme správně zvolit algoritmy 
prováděné hyperbaroxie, které by měly být vždy voleny indivi-
duálně, abychom dosáhli maximální efektivity HBOT terapie. 
Ovšem dle matematických modelů a klinických zkušeností 
bude efektivita HBOT nízká u pacientů s kritickou ischemií 
dolních končetin, u nemocných s  vysokou konsumpcí O2 
v ráně, s chronicky hypoxickými ranami a/nebo s dysfunkcí 
endoteliálních buněk, což na druhé straně má valná většina 
diabetiků. Nicméně výše zmíněné pozitivní i negativní účinky 
HBOT na hojení ran u diabetiků jsou stále předmětem diskuse 
a získávání dalších zkušeností.
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Pro a proti hyperbarické oxygenoterapie v léčbě syndromu 
diabetické nohy – kritický pohled
Michal Hájek, Jarmila Tichavská, Markéta Kis Pisti Kozáková, Ivo Němec
Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice, Ostrava

Úvodní poznámky
Diabetické defekty jsou jedny z nejčastějších a nejvíce de-

vastujících komplikací diabetu a jsou spojeny s vysokou mor-
biditou, mortalitou a finančními náklady. Ačkoli je patogeneze 
velmi dobře známa, terapie je velmi obtížná a vyžaduje mul-
tidisciplinární přístup včetně prevence, edukace a agresívní 
léčby. K amputaci dochází asi ve 20 % případů DN. Incidence 

amputací u této populace pacientů je 15 x vyšší a tvoří 50–70 % 
všech netraumatických amputací, současně je zde významné 
riziko reamputace a ke kontralaterální amputaci dochází asi 
v 10 % případů za rok. Hlavním cílem pacientů, zdravotníků 
i plátců péče by měla být redukce míry amputací. Navzdory 
pokrokům ve zlepšení péče o diabetiky jsou stále hledány re-
zervy ve formě nových léčebných strategií a metod. Mezi ně 
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nepochybně patří také systémové podání hyperbarického kys-
líku (dále HBO).

Teorie účinku HBO
Podání kyslíku za podmínek vyššího atmosférického tlaku 

ve srovnání s  tlakem běžným neznamená pouze aplikaci vět-
šího množství kyslíku k  likvidaci celkové či lokání ischemie 
a hypoxie, jak je často nesprávně chápáno, ale HBO má efekt 
farmakologický – má mnoho jedinečných a jinou medikací 
či lékařskou metodou nenahraditelných efektů včetně sig-
nálního efektu vůči DNA (transkripce) s ovlivněním mnoha 
buněčných procesů (exprese hormonů, enzymů, faktorů, upre-
gulace receptorů). Bylo zjištěno, že během 24 hodin po apli-
kaci HBO dochází k významnému ovlivnění více než 8 100 
genů. Upregulovány jsou antioxidační, protektivní (hemoxy-
genáza-1, proteiny tepelného šoku – HSP), protizánětlivé geny 
a geny pro růstové a reparační faktory a hormony, zatímco geny 
prozánětlivé a proapoptotické jsou downregulovány (Godman 
et al. 2010). HBO má vliv na metabolismus mikrobů díky 
produkci kyslíkových radikálů. Je zesílen „respirační burst“ 
leukocytů, tedy prudké zvýšení spotřeby kyslíku s  produkcí 
kyslíkových radikálů a následným usmrcením fagocytovaných 
bakterií. Byl popsán synergický efekt s působením některých 
antibiotik (např. aminoglykosidy, sulfonamidy), bakteriosta-
tický efekt vůči fakultativním a baktericidní efekt vůči strikt-
ním anaerobním bakteriím a zastavení tvorby klostridiového 
alfa toxinu. HBO má silný angiogenetický a vaskulogenetický 
efekt. Zvyšuje až osminásobně hladinu progenitorových vasku-
logenních kmenových buněk v  krvi zvýšením hladiny oxidu 
dusnatého (NO) v kostní dřeni. Stimuluje růst a diferenciaci 
kmenových progenitorových buněk (Thom et al. 2006; Milo-
vanova et al. 2009). Kromě těchto efektů zvyšuje aktivaci fibro-
blastů, produkci kolagenu a epitelizaci. Zatímco trvalá hypo-
xie může být škodlivá, cyklování hypoxie a hyperoxie přináší 
výhody kombinace jak hypoxických, tak hyperoxických sig-
nálních efektů (Quah et al. 2005). Předpokládá se, že je tento 
koncept důležitý a výhodný k  zajištění optimálního průběhu 
hojení obtížně se hojících ran a defektů i u dalších patofyziolo-
gických stavů. Je prokázáno, že fibroblasty z chronické diabetic-
ké rány mají nižší schopnost proliferace ve srovnání s fibroblas-
ty ze zdravé kůže. Fibroblasty z normální kůže i kůže diabetika 
vykazují na dávce kyslíku závislé zvýšení buněčné proliferace 
s maximem při parciálním tlaku 250 kPa u zdravých buněk 
a 200 kPa u diabetických buněk (Hehenberger et al. 1997).

Vědecké důkazy
Všechny efekty HBO uvedené v předchozím odstavci byly 

zjištěny v mnoha provedených experimentálních studiích. Za-
tímco v ČR neexistuje jediné funkční pracoviště pro experimen-
tální pokusy ve zvýšeném tlaku na zvířatech, v zahraničí je tento 
typ výzkumu velmi oblíben – zejména v  USA, Rusku a  Číně. 
Bylo publikováno mnoho zajímavých prací, hodnotících:

A) efekt hypoxie na opožděné hojení ran – 1)snížení pro-
liferace fibroblastů (Niinikoski 1969); 2) sníženou syntézu ko-

lagenu (Udenfried 1966); 3) sníženou kontrolu infekce (Hunt 
et al. 1975; Knighton et al. 1984); 4) sníženou kapilární denzitu 
(Knighton et al. 1981);

B) selekci pacientů vhodných pro HBO metodou 
transkutánní oxymetrie tcpO2 – 1) tcpO2 kolem rány nad 
400 mmHg při HBO 2,5 ATA a nad 50 mmHg při dýchání O2 
s FiO2 1,0 predikuje s vysokou přesností úspěch léčby (Fife et 
al. 2002); 2) při hodnotách pod 100 mmHg při tlaku 2,5 ATA 
je selhání HBO vysoce pravděpodobné (Mathieu et al. 2006); 
3) tcpO2 během HBO je nejlepší indikátor tkáňové ischemie 
a selekce HBO (kritická hodnota 270 mmHg) (Čechurová et al. 
2002); 4) odpověď tcpO2 na O2 inhalaci může odrážet odpověď 
na revaskularizaci (Moosa et al. 1988).

Je evidentní, že v  potenciálním žebříčku různých druhů 
a typů studií v rámci systému EBM stojí výše klinické neran-
domizované a randomizované studie (RCT). V tabulce č. 1 je 
uveden seznam těchto studií.

První publikovanou dvojitě zaslepenou RCT byla studie 
Abidii z roku 2003, která prokázala efekt HBO u defektů ve 
stadiu Wagner 1 a 2. Zde bylo zařazeno 16 pacientů – 8 ve 
skupině léčených HBO, v kontrolní skupině taktéž 8 pacientů. 
Došlo k statisticky významnému kompletnímu zhojení, které 
trvalo i po roce ve srovnání s kontrolní skupinou (5/8 vs. 0/8, 
p=0,026). Taktéž došlo k významnému zmenšení velikosti ul-
cerací (100 % vs. 52 %, p=0,027) a významné úspoře nákladů na 
léčbu průměrně o 2 960 liber na pacienta. Velmi významnou 
je studie Löndahla et al. 2010, provedená ve Švédsku. Jedná 
se o multicentrickou, dvojitě zaslepenou studii která prokáza-
la statisticky významně větší šanci na kompletní zhojení DN 
ve stadiu Wagner II–IV, pokud pacient absolvoval léčbu HBO. 
Zhojení bylo dosaženo u 25/48 pacientů (52 %) ve srovnání 
s 12/42 (29 %) v placebo skupině (p=0,03). U pacientů, kteří 
absolvovali více než 35 HBO expozic, se šance ještě zvýšila – 
23/38 (61 %) zhojených ve skupině HBO versus 10/37 (27 %) 
v kontrolní skupině (p=0,009). Podobné výsledky HBO na 
zhojení defektů přinesly předcházející studie (Duzgun et al. 
2008; Kessler et al. 2003 u neuropatických defektů a Kalani et 
al. 2002). Redukce míry amputací ve srovnání s běžnou kom-
plexní léčbou bylo dosaženo např. ve studiích Doctora et al. 
1992, Faglii 1996, Kalaniho et al. 2002 a Duzguna et al. 2008.

Tab. č. 1:

autor rok randomizace zaslepení počet pacientů 
Baroni et al. 1987 ne ne 18/16 

Oriani et al. 1990 ne ne 62/18 

Wattel et al. 1990 ne ne 59/0 

Doctor et al. 1992 ano ne 15/15 

Faglia et al. 1996 ano ne 35/33 

Mathieu et al. 1997 ne ne 29/0 

Zamboni et al. 1997 ne ne 5/5 

Kalani et al. 2002 ne ne 15/15 

Kessler et al. 2003 ano ne 15/13 

Abidia et al. 2003 ano ano 8/8 

Duzgun et al. 2008 ano ne 50/50 

Löndahl et al. 2010 ano ano 49/45 
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Na pomyslném vrcholu pyramidy významu studií v rám-
ci systému EBM stojí systematické přehledy a metaanalýzy 
RCT (důkaz 1a a 1b). Je nutné si připomenout současný stav 
systematických přehledů a metaanalýz lékařských postupů 
a farmakoterapie v oblasti hojení defektů u DN (Hinchliffe et 
al. 2008; Gothrup 2011):

A) neexistuje žádná nebo minimální evidence efektu ná-
sledujících metod:

1) mechanický débridement (chirurgický, hydrotera-
pie), biologický débridement

2) antiseptika, antibiotika (!!)
3) převazové materiály – vlhká krytí (jedinou výjim-

kou jsou hydrogely k autolytickému débridementu)
4) elektromagnety, lasery, ultrazvuk apod.
5) růstové faktory, biologické faktory
6) kožní štěpy, syntetická kůže
7) rostlinné extrakty

B) existuje různý stupeň evidence efektu následujících 
metod:

1) podtlaková terapie – NPWT – k podpoře hojení po-
operačních ran

2) HBO
Význam užití HBO u DN je součástí metaanalýzy v rámci 

uznávaného systému Cochrane Review (Kranke et al. 2004), 
která zahrnula 4 studie. Jejím závěrem je, že u pacientů s ulce-
rací v rámci DN HBO významně snižuje riziko vysoké ampu-
tace s velkou šancí na zhojení během jednoho roku. Provedená 
analýza předpovídá, že bychom měli léčit 4 pacienty, abychom 
předešli jedné amputaci (NNT 4, 95 % CI). V recentní meta-
analýze (Goldman 2009) bylo zahrnuto 10 studií se závěrem: 
pro pacienty s DN komplikované infekcí HBO redukuje riziko 
amputace (odds ratio-OR 0,242, 95% CI: 0,137–0,428) a zlep-
šuje šanci na zhojení (OR 9,992, 95% CI: 3,972–25,132). HBO 
je spojována s remisí 85 % případů refrakterní osteomyelitidy 
DKK. V metaanalýze Eskese et al. 2011 je pozitivně hodno-
cen význam HBO u defektů v souvislosti s drtivým poraněním 
končetin ve srovnání s kontrolou (relativní riziko-RR 1,70, 95% 
confidence interval-CI 1,11–2,61), navíc došlo k redukci doda-
tečných chirurgických zákroků (RR 1,60, 95% CI 1,03–2,50) 
a bylo méně tkáňových nekróz (RR 1,70, 95% CI 1,11–2,61).

Obě výše uvedené metaanalýzy i nedávná studie Lön-
dahlova jsou kritizovány pro nedostatek kvalitních dat ná-
kladové efektivity (tzv. cost – efektivní data). Přesto však 
v  oblasti HBO existuje několik studií včetně systematických 
přehledů (Chuck et al. 2008; Abidia et al. 2003; Cronje et al. 
2005; Chow et al. 2008; Guo et al. 2003). Za všechny uvádí-
me pouze 2 studie: V jedné z recentních analýz (Cronje et al. 
2005) byly hodnoceny náklady na hospitalizaci pacientů na 
základě údajů DRG (Diagnosis-Related Group) z  Itálie. Cel-
kové roční hospitalizační náklady na léčbu pacientů s DN bez 
použití HBO činily 423 500 000 EUR, v průměru 55 000 EUR 
na pacienta. Celkové roční hospitalizační náklady na léčbu 
pacientů s aplikací HBO činily 277 200 000 EUR, v průměru 
36 000 EUR na jednoho pacienta (úspora 19 000 EUR, 35 %). 
Při předpokládaném počtu 7 700 pacientů by tak roční úspora 
zdravotního systému při standardním použití HBO činila 146 

000 000 EUR. V další studii (Chuck et al. 2008) byly sledovány 
náklady na léčbu během dvanácti let u pacientů, kteří absol-
vovali, nebo neabsolvovali, HBO. Úspora nákladů u pacientů 
s  HBO činila v průměru téměř 10 000 CAN dolarů (40 695 
vs 49 786 CAND) a současně byl významně zlepšen léčebný 
výsledek	–	parametr	QALY	 (quality-adjusted	 life	 years).	Mi-
mochodem, v  podmínkách ČR bude úspora ještě vyšší a to 
z důvodu mnohonásobně nižší ceny za provedení léčebné kůry 
HBO. Ve srovnání se zahraničím, 40 expozic v  ČR stojí cca 
2 700 EUR, v Nizozemí 6 900 EUR (Van der Staal et al. 2011), 
ve Švédsku 9 400–21 000 EUR (Löndahl et al. 2010) a v USA 
50–200 000 USD (Lipsky et Berendt 2010).

Klinické aspekty každodenní praxe léčby HBO u DN 
aneb proč není HBO diabetology indikována?

HBO dosud není u syndromu diabetické nohy příslušnými 
odbornými lékaři standardně indikována. Můžeme jen speku-
lovat, jaké existují důvody, že HBO není přes jasně definované 
důkazy o prospěšnosti příslušnými odborníky vyžadována. 
Svou roli jistě hraje nevědomost a nedostatek informací o me-
todě. Nepochybně zde hraje roli mylný názor, že je finančně 
náročná a neekonomická. Dále se jedná pravděpodobně o ne-
důvěru, strach z komplikací, nedostupnost metody, dodatečné 
náklady na transport do HBO center či nedostatečné působe-
ní obchodních zástupců výrobců zdravotnických technolo-
gií v  této oblasti. Jedním z  důvodů současného neutěšeného 
stavu je jistě skutečnost, že hyperbarická medicína až na vý-
jimky není pregraduálně vyučována na lékařských fakultách. 
Je téměř nepochopitelné, že v posledních letech v drtivé vět-
šině přehledových článků nebyla HBO zmíněna vůbec, nebo 
zcela marginálně a maximálně jednou větou. V poslední době 
se situace poněkud zlepšila, nicméně např. na internetových 
stránkách České lékařské společnosti JEP jsou recentně do-
stupné doporučené postupy pro praktické lékaře. Najdeme zde 
doporučený postup chirurgické společnosti k léčbě diabetické 
gangrény a diabetologické společnosti k léčbě diabetické nohy. 
V prvním postupu není o HBO ani zmínka, ve druhém je zde 
jedna krátká poznámka. V  tomto kontextu se nabízí otázka 
diskuse nad smysluplností systému EBM, když její výsledky 
nejsou respektovány. Je doloženo, že pouze asi 10 % běžně po-
užívaných klinických postupů je podpořeno v systému EBM, 
zatímco zbytek nikoli. Platí velmi důležité heslo: „Nedostatek 
důkazů neznamená nedostatek efektivity.“ Současně je však 
třeba si položit otázku: „Jsou požadovány a následně apliko-
vány výsledky EBM opravdu plošně a spravedlivě?“ Jak bylo 
zmíněno, pouze minimální množství ze současných postupů 
má dostatečné množství důkazů nejvyšší kvality (metaanalýz 
RCT). Mezi ně nepochybně patří HBO, na rozdíl od mnoha 
jiných metod. Tam, kde chybí důkazy, měly by být organizová-
ny konsenzuální konference ke zhodnocení situace odborníky 
daného oboru. Je nutné na tomto připomenout, že bylo pro-
kázáno a je již několik let evidentní, že stačí léčit 4 pacienty 
s těžkou formou DN metodou HBO, abychom zabránili jed-
né amputaci.

Argumentace, že v  ČR není dostatek HBO center, není 
zcela korektní a platí pouze pro území Moravy. Implementace 
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metody HBO a indikace pacienta k ní je v běžné praxi velmi 
jednoduché. Stačí mít v  okruhu 50 km dostupnou komoru 
a spojit se s odpovědným lékařem daného zařízení. Další ar-
gumentací proti užití HBO, která se často objevuje v komen-
tářích, je, že HBO není pro pacienty bezpečná (hypoglykemie, 
barotraumata, kyslíková toxicita na plíce, CNS, genotoxicita). 
Léčba hyperbarickým kyslíkem je obecně považována za 
bezpečnou léčebnou proceduru, přesto však existují urči-
tá rizika a vyskytují se určité komplikace a vedlejší účinky. 
V evropské multicentrické observační studii, které se účastni-
lo 8 největších center v Evropě, včetně ostravského, byla inci-
dence potíží a komplikací u pacientů léčených HBO zpravidla 
pro chronická onemocnění 2%. Také v  práci Löndahla et al. 
2010 byla míra komplikací nízká, i když se jednalo o pacien-
ty s významnými komorbiditami. Nejčastěji se vyskytujícím 
problémem během HBO je soubor tzv. dysbarických poraně-
ní – zejména barotrauma středouší. Kyslík může být za jistých 
okolností a stavů toxický v závislosti na celkové dávce. Z kli-
nického hlediska jsou nejdůležitější dva druhy toxicity – CNS 
a plicní. Projevy kyslíkové toxicity CNS jsou raritní, ale nelze je 
zcela vyloučit. Dramaticky vyhlížející křeče s bezvědomím by 
neměly vést k trvalému poškození a následkům. Zjištěná inci-
dence hyperoxických křečí 0,08 promile (8 epizod na 100 000 
expozic) na našem pracovišti patří spíše k  nižším mezi  sou-
časně publikovanými studiemi (Hájek 2007). Běžná standardní 
léčba HBO na základě klinických studií vede ke snížení ven-
tilačních parametrů, avšak bez výrazných klinických projevů. 
Zvýšená pozornost a opatrnost by však měla být věnována pa-
cientům s anamnézou plicního postižení, zejména pokud pod-
stupují opakovanou léčebnou sérii HBO během jednoho roku. 
Co se týče genotoxicity, neznamená pro běžnou praxi žádný 
problém. Důležitou roli zde hrají určité adaptační schop-
nosti organismu. Během expozice HBO sice dojde k určitému 
poškození struktury DNA, současně však dojde k rychlému 
nastartování ochranných procesů na buněčné a podbuněčné 
úrovni – zvýšené aktivitě antioxidačních mechanismů, expresi 
transkripčních faktorů, tvorbě ochranných bílkovin typu HSP 
(proteiny tepelného šoku), HO-1 (hem oxygenáza-1) apod. 
Výsledkem těchto procesů je reparace (rychlá oprava poško-
zených úseků ve šroubovici DNA), nebo rychlé odstranění ire-
verzibilně poškozených buněk procesem apoptózy a současné 
vytvoření ochranných mechanismů proti dalšímu poškození.

Závěr
Bylo publikováno dostatečné množství kvalitních klinic-

kých i ekonomických studií prokazujících efekt HBO v léčbě 
DN. Přes tyto výsledky dosud HBO nebyla obcí odborníků 
přijata mezi tzv. standardní metody léčby v takové míře, jakou 
by si evidentně zasluhovala. Stále se na ni nahlíží jako na cosi 
exotického či neobvyklého. V  doporučených postupech pří-
slušných odborných společností by měl být význam HBO ko-
rektně a spravedlivě formulován. Současný doporučený postup 
ČDS ČLS JEP v mnoha aspektech nevystihuje podstatu problé-
mu, zejména není charakterizován efekt HBO u DN s infekcí, 
osteomyelitidou, kde je HBO jednoznačně indikována. Dále 

by bylo vhodné přepracovat vztah HBO a revaskularizace, 
který je mylně interpretován. Nejedná se o kompetici mezi 
těmito metodami, ale měly by jít ruku v ruce, tedy HBO by 
měla být aplikována po provedení revaskularizace! Také je 
nutno se shodnout na přehodnocení indikování HBO čistě na 
základě hodnot tcpO2. Metoda, jejíž rozvoj sahá do 80.–90. let 
minulého století, má však kromě svého přínosu určité limitace 
(Růžička et al. 2007) a její význam by rozhodně neměl být pře-
ceňován. Je jasné, že nelze aplikovat HBO rutinně u všech pa-
cientů, zejména s neuropatickými defekty (i když i zde existuje 
jedna nezaslepená RCT s pozitivním efektem HBO). HBO by 
neměla být indikována striktně dle hodnot tcpO2, ale tam, 
kde po určitém čase selhává komplexní běžná multidisci-
plinární léčba. V zahraničních centrech excelence léčby DN 
je 19–35 % vředů považováno za nehojící se nebo obtížně 
se hojící (Löndahl et al. 2010). Cílem odborné společnosti 
hyperbarické a letecké medicíny v  krátké budoucnosti bude 
vypracovat vlastní doporučený postup užití HBO v léčbě DN 
a nepochybně ke spolupráci budou přizváni představitelé po-
diatrické sekce diabetologické odborné společnosti.
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Edukace nebo amputace?
Marta Křížová
Klinika diabetologie, IKEM, Praha

V současné době je v ČR okolo 800 000 diabetiků, z toho 
asi 45 000 trpí syndromem diabetické nohy (SDN).

V  podiatrické ambulanci IKEM denně ošetříme přibližně 
40–50 pacientů, z  toho asi čtvrtina přichází k dispenzariza-
ci a prevenci, ostatní k ošetření defektu nebo se Charcotovou 
osteoatropatií. Většina pacientů tedy nepřichází kvůli preven-
ci, ale protože má již postiženy dolní končetiny, jejich diabetes 
mellitus (DM) je již s komplikacemi (neuropatie, ischemie, in-
fekce). Důsledkem těchto komplikací vznikají pak hyperkera-
tózy, otlaky, defekty, infekce i destrukce dolních končetin (DK).

Naším cílem je snížit počet těchto onemocnění u diabetiků, 
což můžeme dokázat kvalitní a důslednou edukací a preven-
cí a také dobrou spoluprací s ostatními zdravotníky. Edukace 
SDN není jen výchovou diabetika a jeho rodiny, ale i zdravot-
nického personálu ke správné péči při ošetřování nohou. Je 
nutné, aby tato edukace byla součástí vyšetření u diabetologa. 
Také sestry v každé diabetologické ambulanci, v chirurgických 
ambulancích, v  LDN, sestry v  domácí péči mohou edukaci 
SDN samostatně provádět po zaškolení.

Co je příčinou toho, že pacienti s diabetem nechodí na pre-
ventivní prohlídky a že po zhojení defektu nejsou pravidelně 
kontrolováni (dispenzarizováni)?

Domníváme se, že:
1) kontrola nohou stále není pravidelnou součástí ná-

vštěvy u diabetologa;
2) pacienti podceňují možnost vzniku vředu a dalších 

problémů;
3) pacienti jsou různě náchylní ke komplikacím – ně-

kteří se hojí a někteří recidivují nebo se nehojí (in-
fekci, různé další faktory);

4) není vyřešena kapacita podiatrických ambulancí 
pro prevenci – ošetřují se především ulcerace;

5) není dostatek vyškolených sester;
6) není dořešeno hrazení této péče – nový kód pro 

preventivní ošetření nohou (sestry) a spoluúčast  
pacientů.

... vstupte

PŘEHLEDY   |   AKCE   |   KONTAKTY   |   E-SHOP

PO RYCHLÉ REGISTRACI ZDARMA

WWW.DIAPOMOCNIK.CZ

S21SYNDROM DIABETICKÉ NOHY



SYNDROM DIABETICKÉ NOHY – PŘREDNÁŠKY

Správné ošetření, správná prevence diabetické nohy za-
chrání mnohé diabetiky před amputací. Amputace by měla být 
jen výjimečnou skutečností, kdy již nelze zvolit jinou možnost 
léčby. Včasné zahájení vhodné léčby úzce souvisí s délkou ho-
jení a finančními náklady. Proto doporučujeme: edukace vždy, 
amputace jen výjimečně.

Lékaři podiatři, nezabývejte se jen léčbou již postižené 
končetiny, ale věnujte svoji snahu také tomu, aby k postižení 
končetin nedocházelo.

Mezi nejnovější edukační materiál v současnosti patří kon-
verzační mapa Diabetes a péče o nohy, kde je pacient seznámen 
s problematikou SDN a její prevencí.

V péči o syndrom diabetické nohy se mohou sestry vzdělat 
v Certifikovaném kurzu pro všeobecné sestry v podiatrii, je-
jímž pořadatelem je Centrum diabetologie IKEM.

Syndrom diabetické nohy a DRG, aneb péče o diabetickou 
nohu napříč systémy financování
Co se změnilo za rok 2011 a co nás čeká v roce 2012
Pavel Brůna, Petr Čech
Consult Hospital, s.r.o.

Úhradová vyhláška pro rok 2011 aplikuje již 5. rokem DRG 
– tzv. platbu za případ. Pokrývá celou akutní i elektivní lůžkovou 
méně než 340 skupinami léčby zatříděnými pomocí grouperu 
(zatřiďovací software postavený na produktu firmy 3M IR DRG 
a kultivovaný specialisty Národního referenčního centra – viz 
www.nrc.cz). V současné době je dle vyhlášky, která je nároko-
vatelným způsobem úhrady pro zdravotnická zařízení v případě 
nedohody mezi poskytovatelem (nemocnicí) a plátcem (zdra-
votní pojišťovnou), platba za případ odpovědna za úhradu 90 % 
lůžkové péče v nemocnicích. Stejně tomu bude i do budoucna.

Dále platí, že úhrada za léčbu konkrétní skupiny (např. 
SDN) dnes je průměrnou sumou potřebnou pro léčbu dané 
skupiny pacientů před 2 lety.

V roce 2010 se odborné společnosti podařilo prosadit změ-
ny vedoucí ke zvýšení úhrady v  oblasti rekanalizace dolních 
končetin pomocí stentů. Zároveň byla zdůrazněna potřeba do-
držovat stanovený postup jako záruku udržení nového na-
stavení léčby SDN včetně odpovídající vyšší úhrady.

Jak se změnilo financování v roce 2011, co nás čeká v roce 
2012? Naplníme cíl nejen ustanovit, ale i udržet úhradu na 
odpovídající úrovní umožňující důstojnou a odpovídající 
léčbu SDN?

Tepenné zobrazení u pacientů se syndromem diabetické nohy
Jiří Novotný, Jan H. Peregrin
Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie, IKEM, Praha

Možnosti zobrazení tepen neinvazivní cestou procházejí 
výrazným vývojem a mají zásadní vliv na počty provedených 
klasických angiografií. Stále více radiologů se CTA a MRA 
zabývá. Úzká spolupráce s ostatními obory je nutná ke správ-
nému výběru vyšetřovací metody a určení dalšího postupu. 
Umožňují rovněž cíleně se zaměřit na oblast s pravděpodob-
ným výskytem patologie.

V současné době již většina pracovišť, která jsou vybavena 
výkonnými moderními tomografy a rezonancemi, tato vyšet-

ření provádí (s různou frekvencí). Je předpoklad, že většinu 
diagnostických, angiografických výkonů v budoucnu obstarají 
neinvazivní metody.

Technické vybavení – nutný předpoklad kvalitního zob-
razení:

CT: víceřadý stroj s počtem vrstev v současné době mini-
málně 16. Je třeba si uvědomit, že s větším počtem vrstev na-
růstá rychlost sběru dat, nikoli však kvalita, naopak přibývá 
šumu. Nutná je rovněž submilimetrová vrstva a čas jedné otáč-
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ky rentgenky pod 1 sekundu. Nezbytný je rovněž automatizo-
vaný start při optimální náplni kontrastní látky v cévě.

•	 Stroje pracující s dvojí energií jsou provozně nákladné (dvě 
rentgenky), náročné na zpracování a uložení dat (dvojná-
sobný objem), jsou lepší v rychlosti sběru dat a v možnosti 
odstraňování skeletu a kalcifikací ve stěně cévy.

•	 Tlaková pumpa pro aplikaci kontrastní látky, nejlépe spe-
ciální pro CT – dvojpístová. V  některých indikacích je 
výhodné použít jeden píst pro aplikaci kontrastní látky 
a druhý pro aplikaci fyziologického roztoku.

MR: speciální končetinová cívka, aplikační pumpa není 
nutností.

DSA: změny při vývoji nových angiografických linek ne-
jsou principiální, a proto základním požadavkem zůstává veli-
kost zesilovače, minimálně 40 cm pro možnost vyšetření obou 
dolních končetin zároveň. Elementární požadavek je pak na 
provedení subtrakce, což neumožňují snad jen kardiografické 
přístroje a sklopné stěny, které mají jiné určení.

Softwarové vybavení:
•	 Pro zpracování nasbíraných dat existuje řada programů 

dodávaných primárně výrobcem CT nebo MR, dále je 
možnost použít program od společnosti, která se specia-
lizuje na vývoj těchto programů. Pro většinu operací stačí 
základní aplikace. Ostatní aplikace nám usnadňují život, 
nové informace však obvykle nepřinášejí.

•	 Pozor na různé automatizované programy odstraňující na-
příklad kosti – odstraňují někdy i cévní struktury.

•	 Programy snižující dávku záření jsou pro pacienta šetřící, 
nižší dávka však vede k vyššímu šumu a nižší kvalitě obra-
zu. Nutno zvolit vhodný kompromis.

•	 3D vyšetřování na klasické angiografii nemá při vyšetřo-
vání dolních končetin praktický význam.

•	 Málo rozšířenou novinkou je možnost nativního vyšetřo-
vání tepen na magnetické rezonanci za použití specielní-
ho softwaru. Výsledky se zatím ukazují jako nevyrovnané 
a tato možnost tak zůstává u pacientů, kde je aplikace kon-
trastní látky z nějakého důvodu zapovězena.

Problematika zobrazení tepen dolní končetiny:
•	 Největším nepřítelem CT angiografie jsou kalcifikované 

sklerotické pláty, které dokážou vyšetřující v  lepším pří-
padě „znechutit“, jindy vyšetření zcela znehodnotit. Snad 
nejproblematičtější je dle nás distální úsek a. femoralis 
superficialis a celá a. poplitea. Velký podíl kalcia ve stěně 
těchto tepen ještě nemusí znamenat významnou stenózu. 
Pro většinu zobrazení cévních struktur použijeme VRT 
(volume	rendering	technique)	a	MIP	(maximal	 intenzity	
projection). Používáme vhodný typ VRT rekonstrukce, 
některé mohou ale zvyšovat významnost stenózy. Téměř 
neomezená velikost pevných disků svádí k  uchovávání 
neúměrného množství archivovaných obrazů. Prezentace 
takové dokumentace je pak komplikovaná. Je nutné vytvá-

řet pouze menší množství kvalitních pohledů ve vhodném 
zvětšení. Automatické pohledy s rotací modelu kolem jed-
né nebo dvou os nepovažujeme za hodnotné.

•	 Dříve tolik oblíbené základní příčné vrstvy pro detail-
ní hodnocení významnosti zúžení nemají dnes takový 
význam. Uvědomme si, že vyšetření je isotropní a stejné 
kvality jako v příčné vrstvě dosáhneme v libovolné rovině 
s lepším pohledem na patologii. Limitem může být spíše 
nižší prostorová představivost hodnotitele.

•	 Stenty jsou na CT obvykle dobře hodnotitelné, musíme 
použít 1 mm vrstvu MIP rekonstrukce pro hodnocení 
eventuální intimální hyperplazie uvnitř stentu. Na MR 
dochází v  místě stentů ke snížení signálu. Do některých 
stentů není vidět vůbec a tuto situaci není možné předem 
odhadnout (různé složení nitinolových stentů).

•	 Náhrady kyčelních kloubů (nebo jiných) na moderních 
CT již tolik nelimitují vyšetření a lze jej v dostatečné kva-
litě provádět. Artefakty na drobných cévách od kovových 
klipů nebo spirál mohou působit větší problémy. Kloubní 
náhrady jsou stále kontraindikací k MR vyšetřením. Pro 
zobrazení podkolenní tepny po náhradě kolenního kloubu 
je nejvhodnější DSA. Protézy bypassů jsou vděčné k CT  
zobrazení. Lze je zobrazit i při uzávěru, vzhledem k vyšší 
denzitě materiálu její stěny. Náplň cévy na CT musí být 
dostatečně vysoká, proto používáme jodové kontrastní lát-
ky s vysokou koncentrací. Potřebujeme kvalitní žilní pří-
stup, rychlost aplikace 3–5 ml/s.

•	 Technické aspekty CT vyšetření se v zásadě neliší od ostat-
ních angiografií. Nutno si dát pozor na to, že sběr dat (po-
sun stolu) může být rychlejší než průtok kontrastní látky 
v  tepnách a dojde k „předjetí“ kontrastní náplně. Tento 
problém odstraníme vhodným zpožděním. Sběr dat při 
MR probíhá delší dobu a načasování hraje rovněž velkou 
roli. Při velkém zpoždění je velké riziko „žilní kontamina-
ce“, ta může zobrazení bércových tepen zcela znehodnotit.

•	 Kostní struktury na pánvi a v  suprapopliteální oblasti 
můžeme ponechat zobrazené pro anatomické souvislosti. 
V infrapopliteální oblasti kosti odstraňujeme, jelikož cévy 
probíhají s převahou za kostí v předozadní projekci. Kost-
ní struktury a kalcifikace nejsou na MR z  principu této 
metody zobrazeny.

•	 Tak jako při DSA, i při ostatních vyšetřovacích metodách 
volíme vhodné šikmé pohledy na odstupy pánevních a fe-
morálních tepen (odstupové stenózy). Kalcifikované skle-
rotické pláty a implantované stenty nečiní na pánevním 
řečišti diagnostické problémy a lze v  milimetrové vrstvě 
(MIP, MPR) hodnotit eventuální významnost zúžení (in-
timální hyperplazie).

•	 Diagnostické problémy nastávají ve femoropopliteální ob-
lasti v případě kalcifikované stěny. Tato tepna je již dosti 
tenká a ani milimetrová vrstva na CT nemusí dát přesnou 
odpověď. V  případě nejistoty neváháme indikovat ante-
grádní klasickou angiografii k ověření nálezu, při pozitiv-
ním nálezu spojenou s PTA.

•	 O podkolenní tepně platí totéž, co je uvedeno o odstavec 
výše. Problém je u uzávěru povrchní stehenní tepny a in-
dikaci k  femoropopliteálnímu bypassu. Stenóza a. popli-

Stent R. Charles (1807–1885) – anglický dentista. Věnoval se problematice výroby 
zubních protéz. V roce 1856 zdokonalil materiál potřebný k vytváření otisků zubů. 
Slovo „stent“ jako lékařský pojem použil poprvé v roce 1916 nizozemský plastický 
chirurg Jan F. Esser. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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tea musí být s jistotou vyloučena. Výduť a. poplitea se lépe 
hodnotí v MIP rekonstrukcích (nástěnná trombóza).

•	 Entrapment syndrom (zúžení a. poplitea tahem svalové-
ho úponu) je možné diagnostikovat. Dnešní rychlé stroje 
umožní při spolupráci pacienta vyšetřit s jedním bolusem 
kontrastní látky podkolenní tepnu ve dvou fázích. Dvě po-
lohy planty (dorzální a plantární flexe).

•	 Bércové řečiště je na CT vyšetřitelné, pokud je jeho stěna 
kalcifikována pouze omezeně. V případě nálezu trofických 
defektů dolní končetiny s úvahou intervence, je vhodnější 
MRA, která spolehlivěji odhalí možné stenózy infrapopli-
teálních tepen.

Závěr
Nutno říci, že v posledních letech výrazně celkově přibyly 

počty indikací k zobrazení tepenného řečiště dolních konče-
tin. Indikací k dnes již klasické diagnostické angiografii (DSA) 

naopak výrazně ubylo. Důvodem je dostupnost neinvaziv-
ních vyšetření bez nutnosti hospitalizace. Výhodou je rovněž 
možnost zasílání obrazové dokumentace elektronickou ces-
tou. Problémem je nedostatek zkušeného personálu. Možnost 
vyšetření mají dnes i malá privátní centra bez návaznosti na 
cévní pracoviště. Indikovat tak může v podstatě kdokoli a vy-
šetřovat rovněž. Více než kdy předtím chybí komplexní péče 
o pacienty s ischemickou chorobou dolních končetin.
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Kdy vyšetřovat ultrazvukovou angiografií a kdy měřit 
transkutánní tenzi kyslíku?
Jarmila Jirkovská, Karolina Broulíková
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha 
Diabetologické centrum, Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha

Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) jako 
jedna z forem manifestace systémové aterosklerózy je u paci-
entů s diabetem společně s dalšími makrovaskulárními a mi-
krovaskulárními komplikacemi diabetu příčinou zvýšené 
morbidity a  mortality v  porovnání s  nediabetickou populací 
(Škrha 2010). Typickými rysy ICHDK u diabetiků je 20x čas-
tější výskyt oproti nediabetikům, manifestace v časnějším věku 
a bez rozdílu pohlaví, rychlejší a agresivnější průběh s posti-
žením zejména periferních tepen distálně od arteria poplitea 
(Consensus 2011). ICHDK je u diabetiků často klinicky němá, 
zejména u pacientů s těžší neuropatií. První manifestací ische-
mie dolní končetiny (DK) může být až rozvoj neuroischemic-
ké ulcerace, kdy porucha arteriální perfuze může nastat jak 
na podkladě těžké chronické ICHDK, tak při akutní ischemii 
DK způsobené trombózou či embolií. Tyto ulcerace se mohou 
vyskytovat jak ve formě suché gangrény, tak ve formě vlhké 
nekrózy se spolupodílem infekce. ICHDK je u pacientů s dia-
betem často hlavní příčinou amputace končetiny (Jirkovská et 
al. 2011). V klinické praxi se stupeň ICHDK hodnotí nejčastěji 
pomocí funkční klasifikace dle Fontainea (tab. č. 1).

Nedílnou součástí diagnostiky ICHDK u diabetiků je kromě 
anamnézy a klinického vyšetření i využití neinvazivních vyšet-
řovacích metod. Ultrazvukové vyšetření s  využitím Dopple-
rova principu využíváme při vyšetření končetinových tepen 
jednak pro měření systolických tlaků, jednak pro analýzu prů-
tokových rychlostí (Kautznerová 2006). Nejčastěji měříme tla-

ky kotníkové, případně palcové. Posuzujeme pak jak absolutní 
hodnoty naměřených tlaků (kotníkový tlak pod 50 mmHg, resp. 
palcový tlak pod 30 mmHg svědčí pro kritickou končetinovou 
ischemii), tak relativní poměry vztažené k tlaku na paži (ABI – 
ankle brachial index; TBI – toe brachial index). Hodnoty ABI 
pod 0,9 (resp. TBI pod 0,7) svědčí pro patologii na tepenném 
systému DK. Hodnoty ABI nad 0,9 však ICHDK nemohou 
jednoznačně vyloučit. Mediokalcinóza, jako jeden z  typických 
nálezů na bércových tepnách u 20–30 % diabetiků, je příčinou 

Tab. č. 1: Funkční klasifikace ICHDK podle Fontainea (dle: 
Broulíková 2010)

1. stadium  
– asymptomatické

subjektivně žádné potíže, při podrobném 
vyšetření odchylky od normy (např. šelesty nad 
velkými tepnami)

2. stadium  
– klaudikační

typické bolesti v končetinách při námaze, ustupu-
jící po zastavení
2a – klaudikační vzdálenost delší než 200 m
2b – klaudikační vzdálenost kratší než 200 m
2c – klaudikační vzdálenost kratší než 50 m

3. stadium  
– klidových bolestí

bolest v klidu, hlavně v noci v horizontále, ustu-
pující po svěšení končetiny
3a – kotníkový tlak větší než 50 mmHg, palcový 
tlak větší než 30 mmHg
3b – kotníkový tlak nižší než 50 mmHg, palcový 
tlak nižší než 30 mmHg

4. stadium  
– trofických defektů

4a – stadium ohraničené nekrózy
4b – stadium šířící se nekrózy nebo gangrény
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zvýšené rigidity stěny tepen, které se pak stávají nekomprimo-
vatelnými a naměřené kotníkové tlaky jsou falešně vysoké (Jir-
kovská et al. 2011; Jirkovská 2006a; Broulíková 2010).

Duplexní dopplerovská ultrasonografie (DUS) umožňu-
je morfologickou diagnostiku ICHDK s ozřejmením lokaliza-
ce tepenných zúžení či uzávěrů a případných kolaterál, může 
detekovat tok krve i v  tepnách postižených mediokalcinózou. 
DUS je závislá na zkušenosti vyšetřujícího a na kvalitě přístro-
je. K vyšetření se využívá duplexní sonda, spojující sonografic-
ké a 2D-zobrazení v reálném čase s analýzou dopplerovského 
signálu. Barevné dopplerovské mapování umožňuje rychlejší 
identifikaci tepenných lézí. Charakteristickým nálezem při 
vyšetření tepen je třífázový dopplerovský signál s  rychlým 
vzestupem rychlosti v systole, následovaným krátkým obráce-
ním v časné diastole a pomalým dopředným tokem v dalším 
průběhu diastoly. Patologické postižení končetinových tepen 
se projeví změnou průtokových rychlostí a charakteru křivky. 
V  místě stenózy dochází k lokalizovanému zvýšení průtoko-
vé rychlosti s  monofázickým charakterem průtokové křivky 
distálně od stenózy (monofázický tok je popisován při 50% 
a větší stenóze průsvitu tepny) (Kautznerová 2006; Karetová et 
Staněk 2000). DUS není v diagnostice ICHDK u diabetiků zcela 
rutinní metodou. Mezinárodní guidelines doporučují vyšetření 
pomocí DUS či angiografie u pacientů s nejednoznačným kli-
nickým podezřením na ICHDK v případě ulcerace nehojící se 
ani po šesti týdnech optimalizované terapie (Consensus 2011). 
Dále je možno DUS využít u diabetiků k vyšetření morfologie 
tepen DK před plánovanou revaskularizací a následně ke kon-
trole efektu revaskularizace po invazivních cévních výkonech.

Měření transkutánní tenze kyslíku (TcPO2) je další z ne-
invazivních metod vyšetřujících prokrvení končetiny. Prin-
cipem je měření parciálního tlaku kyslíku difundujícího přes 
pokožku pomocí polarografické sondy umístěné na kůži. 
Výsledná naměřená hodnota je dána komplexním obrazem 
kožního prokrvení, metabolické aktivity, disociace oxyhemo-
globinu a tkáňové perfuze kyslíku. Měření je pochopitelně 
závislé nejen na samotném prokrvení končetiny, ale i na sys-
témových faktorech (celková oxygenace organismu, hladina 
hemoglobinu apod.), na lokálních podmínkách (edém, zánět 
apod.) a na dodržení technických podmínek měření (Jirkovská 
2006b). Při měření TcPO2 umísťujeme standardně jednu elek-
trodu jako referenční pod klíček a dále jednu či více elektrod 

na požadovaná místa měření na dolních končetinách. Posuzu-
jeme jak absolutní hodnoty TcPO2, tak i poměr k referenčnímu 
místu. Za fyziologické považujeme hodnoty TcPO2 v rozmezí  
40–80 mmHg, hodnota pod 40 mmHg svědčí pro lehkou is-
chemii a  hodnota pod 30 mmHg je považována za hranici 
pro kritickou končetinovou ischemii s nízkou prognostickou 
hodnotou hojení (tab. č. 2). V praxi lze využít metodu měření 
TcPO2 i v případě mediokalcinózy bércových tepen, kde jsou 
hodnoty periferních tlaků měřených Dopplerem (ABI) nespo-
lehlivé. Mezinárodní guidelines doporučují doplnit měření 
TcPO2 či palcového tlaku v rámci vyšetření suspektní konče-
tinové ischemie při zjištěném ABI nad 0,6 (Consensus 2011). 
Zároveň je s výhodou využití této metody k indikaci angiogra-
fie u pacientů s nehojící se ulcerací, k indikaci revaskularizace 
(PTA, bypass) a následné objektivizaci efektu revaskularizace 
(s časnou diagnostikou restenózy), k optimalizaci výše ampu-
tace končetiny, případně k indikaci objektivizaci efektu hyper-
baroxie. Měření TcPO2 umožňuje i stanovení prognózy hojení 
ulcerace, kdy při hodnotách TcPO2 pod 30 mmHg je hojení 
defektu bez cévní intervence nepravděpodobné (Consensus 
2011; Jirkovská et al. 2011; Jirkovská 2006b).

V rámci řešení grantového projektu v naší podiatrické am-
bulanci (grant MO 0901-8-8140) jsme provedli pilotní studii 
porovnávající u pacientů s defektem při syndromu diabetické 
nohy indikaci k angiografii tepen DK metodou měření TcPO2 
a vyšetřením arteriální duplexní ultrasonografií (DUS). Do 
této studie jsme zařadili prospektivně 35 pacientů s  nehojící 
se ulcerací při syndromu diabetické nohy a s podezřením na 
etiologický spolupodíl ICHDK, vyšetřených v naší podiatrické 
ambulanci v období od ledna 2010 do září 2011. Průměrný věk 
zařazených subjektů činil 69,6±12,0 let, s podílem žen 25 %, 
80 % pacientů mělo diabetes mellitus 2. typu, průměrná délka 
onemocnění diabetem byla 20,4±16,5 let. Jako kritéria indiku-
jící angiografii jsme stanovili hodnotu TcPO2 pod 30 mmHg 
(kritická končetinová ischemie), v případě vyšetření DUS pak 
nález 50% a větší stenózy (monofázický tok) či úplné okluze na 
nejméně jedné z bércových tepen. Srovnání obou neinvaziv-
ních vyšetřovacích metod jsme provedli pomocí McNemarova 
testu symetrie. Nález ICHDK s indikací k angiografii na pod-
kladě vyšetření DUS jsme zaznamenali u 19/35 (54,3 %) pa-
cientů, na podkladě měření TcPO2 u 26/35 (74,3 %) pacientů. 
Mezi oběma metodami jsme prokázali statisticky signifikantní 

Tab. č. 2: Hodnocení vyšetření transkutánní tenze kyslíku 
(dle: Jirkovská et al. 2011)

TcPO2 40–80 mmHg fyziologická hodnota

TcPO2 31–40 mmHg lehká ischemie

TcPO2 pod 30 mmHg kritická končetinová ischemie

Tab. č. 3: Kontingenční tabulka s počtem konkordantních a 
diskordantních párů

DUS indikující 
angiografii

DUS neindikující 
angiografii

TcPO2 pod 30 mmHg 17 9

TcPO2 nad 30 mmHg 2 7

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

Fontaine René (1899–1979) – francouzský chirurg. Studoval medicínu ve 
Štrasburku. Byl žákem Reného Leriche, po němž převzal v  roce 1941 katedru 
klinické chirurgie na štrasburské univerzitě. S  jeho jménem je spojena funkční 
klasifikace chronické formy ischemické choroby dolních končetin; spolu se spo-
lupracovníky ji publikoval v  roce 1954. Na ni navazují novější varianty, jako je 
klasifikace Rutherfordova. 

McNemar Quinn (1900–1986) – americký psycholog a statistik. Získal doktorát 
z psychologie na Stanfordu. Je znám pro svou práci na IQ testech. V roce 1947 
vytvořil McNemarův test. Stal se profesorem psychologie a statistiky. Byl prezi-
dentem Psychometrické společnosti a Americké psychologické asociace. 

(zdroj informací: archiv redakce)

S25SYNDROM DIABETICKÉ NOHY



SYNDROM DIABETICKÉ NOHY – PŘREDNÁŠKY

(p<0,05) rozdíl v počtu diskordantních párů (tj. s angiogra-
fii indikujícím nálezem dle TcPO2 a zároveň neindikujícím dle 
DUS a opačně). Celkový počet diskordantních párů činil 11/35 
(31,4 %), z tohoto počtu bylo 9 pacientů indikováno k angio-
grafii pouze na podkladě měření TcPO2 a 2 pacienti pouze 
na podkladě DUS (tab. č. 3). Výsledek této pilotní studie na-
značuje, že na podkladě měření TcPO2 je identifikován větší 
počet pacientů indikovaných k  angiografii tepen DK než na 
podkladě vyšetření DUS. Nicméně v  klinické praxi lze k  in-
dikaci angiografie a případné následné revaskularizace tepen 
DK využít obě tyto vyšetřovací metody. Záleží i na vybavenosti 
podiatrického pracoviště a zkušenosti vyšetřujícího personálu. 
V praxi může být výhodou kombinace obou metod, přinášející 
paralelně informaci jak o anatomické lokalizaci cévních změn 
při ICHDK, tak informaci o prognóze hojení ulcerace.

Podpořeno grantem MO 0901-8-8140.
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Aktualizace Mezinárodního konsenzu pro syndrom 
diabetické nohy – infekce
Alexandra Jirkovská
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Úvod
Infekční komplikace jsou nejčastější příčinou obtížného 

hojení ulcerací, hospitalizace diabetiků a amputací. Meziná-
rodní skupina pro syndrom diabetické nohy (SDN) vydala 
v  roce 2011 aktualizovaný „International consensus on the 
diabetic foot and practical guidelines on the management and 
prevention on the diabetic foot 2011“ (Consensus 2011). Tento 
dokument byl distribuován v podobě flash disku během Me-
zinárodní konference Syndrom diabetické nohy v Holandsku 
v  květnu 2011 a navazuje na tištěný dokument z  roku 2009 
a u nás v překladu vydaný v roce 2000 nakladatelstvím Galén 
(Jirkovská 2000). Podle Mezinárodního konsenzu byly aktuali-
zovány Doporučené postupy pro syndrom diabetické nohy vy-
dané Výborem České diabetologické společnosti (ČDS); blíže 
na www.diab.cz. Dále uvádíme vybrané aktualizace konsenzu 
v oblasti diagnostiky a terapie infekce.

Diagnostika infekce a mikrobiální nálezy
Největším problémem diagnostiky i terapie infekce u syn-

dromu diabetické nohy je osteomyelitida, která komplikuje 
50–60 % těžkých infekcí a 10–20 % lehčích infekcí a je nut-
né na ni myslet zvláště proto, že její příznaky bývají atypické. 
K diagnóze osteomyelitidy při ulceraci nohy stačí tři pozitiv-
ní kritéria z  následujících nálezů: flegmóna, sondáž kosti na 
spodině ulcerace, pozitivní bakteriologický nález z hlubokých 
tkání, radiologické a/nebo scintigrafické známky kompatibil-
ní s  osteitidou, histologická diagnóza. Z  kultivačních nálezů 

se u osteomyelitidy izoluje Staphylococcus aureus ve více než 
50 % případů, Staphylococcus epidermidis ve 25 %, streptokoky 
v 30 % a enterobakterie ve 40 % případů.

Podle aktualizovaného konsenzu se doporučuje provádět 
aseptické kostní biopsie a hodnotit je jak histologicky, tak mik-
robiologicky. Je však možné, že výsledek této práce byl zkreslen 
jinými faktory, např. že pacienti v jednom centru dostávali vždy 
rifampicin do kombinace, pokud měli kostní biopsii. Výsledek 
kostní biopsie může být falešně negativní, v důsledku chybné-
ho odběru, předchozí antibiotické terapie nebo špatné techniky 
kultivace. Kostní biopsie by měla být indikována tehdy, pokud 
terapie osteomyelitidy není účinná a pokud zvažujeme antibio-
tika s vysokým rizikem rezistence (rifampicin, fluorochinolony, 
clindamycin apod. (Berendt et al. 2008). Důkazů pro efektivitu 
antibiotické léčby založené na kostních biopsiích mnoho není, 
např. jedna z prací prokázala vyšší míru remise infekce při te-
rapii založené na kostní biopsii ve srovnání s terapií založené 
na stěrech: 82 % vs. 50 %, p=0,02 (Senneville et al. 2008).

Dále se doporučuje vyšetření suspektní osteomyelitidy mag-
netickou rezonancí. Podle některých prací je velmi vhodné vy-
šetření pomocí tomografické scintigrafie/tomografie (SPECT/
CT), třífázovou bisfosfonátovou scintigrafií i značenými leuko-
cyty. Např. Capriotti et al. (Capriotti et al. 2006) zjistil, že leuko-
cytární scan měl pozitivní prediktivní hodnotu pro diagnostiku 
osteomyelitidy 90 %, zatímco třífázová scintigrafie 72 %.

Sporným bodem je diagnostika infekce měkkých tkání 
– zdůrazňuje se hodnocení rány z hlediska závažnosti infek-
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ce vždy až po débridementu hyperkeratóz a nekróz a odebírání 
kultivací z  hlubokých tkání až po débridementu a opláchnutí 
fyziologickým roztokem.

Terapie infekce u syndromu diabetické nohy
Terapie infekce je stále založena na její klinické závažnos-

ti, nikoli pouze na kultivacích. Klinická diagnóza infekce je 
založena na přítomnosti alespoň dvou známek – zarudnutí, 
zvýšená kožní teplota, bolestivost nebo parestézie, indura-
ce nebo otok či purulentní sekrece. Sekundárními známkami 
infekce jsou pak nekrózy, nekvalitní granulace, jiná než puru-
lentní sekrece, zápach a nehojení se ulcerace i při řádné léčbě. 
Z celkových známek zánětu se posuzuje C-peptid, prokalcito-
nin a leukocytóza, zvýšení sedimentace bývá u osteomyelitidy 
významné až nad 70 mm/hod. Jak neuropatie, tak ischemie sni-
žují intenzitu lokálních i celkových známek zánětu.

Diabetická ulcerace na nohou, která není infikovaná, ne-
vyžaduje léčbu antibiotiky. Infikované ulcerace nebo gangrény 
a zvláště flegmóny a osteomyelitidy vyžadují účinnou antibio-
tickou terapii, která je zpočátku empirická, u povrchových ul-
cerací zaměřená především na grampozitivní mikroorganismy, 
u závažnějších infekcí na grampozitivní i gramnegativní mik-
roorganismy i anaeroby. Jsou-li známy výsledky spolehlivých 
kultivací, mění se antibiotická léčba podle citlivosti, avšak 
v úvahu se bere i odpověď na empirickou terapii. Těžší infekce 
vyžadují parenterální antibiotickou léčbu podobně jako infek-
ce patogeny rezistentními na perorální antibiotika. Pro dosta-
tečnou koncentraci antibiotika v místě infekce na končetině je 
nutné dosáhnout adekvátní sérové koncentrace, což je snazší 
při parenterálním podání. Proto se v některých případech např. 
osteomyelitidy nebo infekce rezistentní k perorálním antibioti-
kům doporučuje ambulantní parenterální antibiotická tera-
pie za kontroly antibiotického střediska.

Při mírné infekci neohrožující končetinu ani pacienta je ob-
vykle efektivní antibiotická léčba trvající 1 až 2 týdny, závažněj-
ší infekce měkkých tkání vyžadují obvykle léčbu jeden měsíc; 
léčbu antibiotiky přerušujeme při ústupu celkových i lokálních 
známek infekce a při uspokojivém hojení ulcerace, i v případě, 
že ulcerace není plně zhojená. Léčba osteomyelitidy antibiotiky 
je obvykle delší než měsíc, její trvání po chirurgické intervenci 
závisí na reziduální infikované tkáni. Pouze ojedinělé důkazy 
podporují lokální antibiotickou terapii, např. fixovaným poly-
methylmetakrylátem nebo kalcium sulfátem nebo biodegrada-
bilním cementem (obvykle v kombinaci se systémovou terapií).

 Multidrug rezistentní organismy (MDRO), zvláště methi-
cillin rezistentní Staphylococcus aureus a v poslední době i rezis-
tentní gramnegativní mikroorganismy, vyžadují zvláštní pozor-
nost jak z hlediska hygienických opatření, tak terapie, protože 
jsou u SDN poměrně rozšířeny a bývají spojeny se zhoršenou 
prognózou. Rezistence je potencována vznikem biofilmu ze-
jména u osteomyelitid způsobených S. aureus, S. epidermidis 
a Pseudomonas aeruginosa.

K  léčbě osteomyelitidy jsou nejčastěji doporučována anti-
biotika závislá na čase (penicilin a cephalosporiny), maximální 
efekt je při čtyřnásobné sérové koncentraci ve srovnání s MIC. 
Antibiotika závislá na maximální koncentraci s dobrým postan-
tibiotickým efektem (fluorochinolony a aminoglykosidy) jsou 
u syndromu diabetické nohy limitována nefrotoxicitou a ototo-
xicitou. Glykopeptidy jsou závislé na čase, vancomycin zůstává 
základním antibiotikem pro léčbu osteomyelitidy způsobené 
MRSA s  malým výskytem rezistence (15 popsaných případů), 
efektivní jsou i linezolid a daptomycin. Clindamycin, tetracyklin 
a linezolid jsou sice bakteriostatické, ale dobře pronikají do kostí 
a mají dlouhý postantibiotický efekt. Je třeba zdůraznit, že např. 
tigecyklin není podle SPC primárně indikován na léčbu diabetic-
ké nohy. Fluorochinolony jsou považovány za dobrou alternativu 

Tab. č 1: Antibiotická léčba syndromu diabetické nohy podle závažnosti infekce

závažnost infekce přídatné faktory obvyklý patogen potenciální empirický režim
mírná bez komplikací G+ (stafylokok nebo streptokok) 1. generace ceph, penicilináza-rezistentní PNC

již užívá ATB G+ a G- Beta-L-ase 1;T/S; FQ

alergie na beta-lactamy clindamycin; FQ; T/S; makrolidy

vysoké riziko MRSA MRSA linezolid; T/S; doxycyklin*; rifam v kombinaci

střední a závažná bez komplikací G+ ± G- Beta-L-ase 1; 2./3. generace ceph, 

již užívá ATB Beta-L-ase 2; 2./3. generace ceph, skupina 1 karbapenemů

macerovaná ulcerace G-, Pseudomonas FQ; Beta-L-ase 2; skupina 2 karbapenemů

ischemická končetina/nekróza /
plynatá sněť G+ ± G- ± anaeroby

Beta-L-ase + 1 nebo 2; 
skupina 1 nebo 2 karbapenemů; 2./3. generace ceph,+ clindamy-
cin nebo metronidazol

vysoké riziko MRSA MRSA
nahradit stávající ATB nebo k nim přidat: glykopeptidy (van-
komycin), linezolid, daptomycin, T/S, doxycyklin*, rifam 
v kombinaci

riziko rezistentních GNM Pseudomonas/ESBL pip/tazo; karbapenemy, FQ, aminoglykosidy (v kombinaci), 
colistin

(dle Jirkovská 2000; Jirkovská 2011)
Vysvětlivky: G+ – grampozitivní mikroorganismy, G- – gramnegativní mikroorganismy, ceph – cephalosporiny, Beta-L-ase 1 – amoxycillin/clavulanat, ampicillin/sulbactam, Beta-L-
ase 2 – ticarcillin/clavulanat, piperacillin/tazobactam, FQ – fluorochinolony aktivní vůči aerobním G+ (levofloxacin, moxifloxacin, pokud ciprofloxacin nebo ofloxacin – v kombinaci), 
T/S – trimetorpim/sulfamethoxazol, skupina 1 karbapenemů – ertapenem, skupina 2 karbapenemů – imipenem, meropenem, (doripenem), rifam – rifampicin, pip/tazo – piperacillin/
tazobactam, ESBL – širokospektré beta-laktamázy
* Tigecyklin není vhodný u syndromu diabetické nohy podle posledních SPC.
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pro standardní léčbu osteomyelitidy betalactamy. Rifampicin je 
účinný v léčbě osteomyelitidy způsobené S. aureus, má dobrou 
biologickou dostupnost i u biofilmů a kombinuje se nejčastě-
ji s  vancomycinem, trimethoprim-sulfamethoxazolem nebo 
fluorochinolony. Mezi antibiotika doporučovaná k  perorální 
léčbě osteomyelitidy patří např. fluorochinolony (ciprofloxacin 
750  mg 2x denně, levofloxacin 750 mg 1x denně, moxifloxa-
cin 400 mg 1x denně), metronidazol 500 mg po 8 h., linezolid 
600 mg po 12 h., trimethorpim-sulfa 1 DS po 12 h., clindamycin 
450 mg po 8 h.

Přehled antibiotických režimů pro empirickou léčbu infek-
ce ukazuje tabulka č. 1.

Mezi adjuvantní léčbu infekce je zahrnována léčba říze-
ným podtlakem, systémová hyperbaroxie, léčba faktorem sti-
mulujícím kolonie granulocytů a larvální léčba.

U těžké infekce dochází v  50–60 % k  amputacím, avšak 
ve většině případů pod kotníkem. Úspěch léčby těžké infekce 
může být až v 80 %, avšak je nutné počítat s rekurencí infekce 
ve 20–30 % případů. Příznivými faktory pro úspěšnou léčbu 
osteomyelitidy jsou transkutánní kyslík nad 40 mmHg, palco-
vý tlak nad 45 mmHg a kotníkový tlak nad 80 mmHg, leuko-
cytóza pod 12 000/µl a rána bez kosti na spodině.

Závěr
Podle aktualizovaného Mezinárodního konsenzu pro syn-

drom diabetické nohy je diagnostika i dostatečně účinná léčba 
infekce nezbytným předpokladem snížení amputací u diabeti-
ků a má být řízena zkušenými odborníky v podiatrii.

Práce byla podpořena VZ MZO 0023001.
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2011 doporučení pro léčbu ischemické choroby tepen 
dolních končetin dle „Mezinárodního konsenzu pro léčbu 
syndromu diabetické nohy“
Pavlína Piťhová
Interní klinika, FN Motol, Praha

Přítomnost ischemické choroby tepen dolních končetin 
(ICHDK) je důležitým činitelem v predikci možnosti zhojení 
ulcerace v rámci syndromu diabetické nohy. Klinické vyšetření 
pacienta se syndromem diabetické nohy tedy musí zahrnovat 
i vyšetření prokrvení postižené končetiny. Je zapotřebí u kaž-
dého pacienta se syndromem diabetické nohy (SDN) vyšetřit:

•	 v anamnéze pátrat po symptomatologii ICHDK (klaudi-
kace, klidová bolest..);

•	 palpace pulzací na dolních končetinách včetně periferie 
(a. dorsalis pedis, a. tibialis posterior);

•	 „tužkový Doppler“ (Continual Wave) – detekce tepenných 
signálů v palpačních místech a. dorsalis pedis a a. tibialis 
posterior;

•	 měření ankle-brachial indexu (ABI);
•	 pokud je možné, provést ještě měření toe-brachial indexu 

(TBI).
Pro přítomnost ICHDK svědčí: klaudikace nebo klidová 

bolest, absence pulzací na periferii dolních končetin, chybějící 
nebo monofázický Dopplerovský signál, ABI<0,9, TBI<0,7.

Hodnoty ABI<0,6 značí přítomnost závažné ischemie s ná-
sledným limitovaným hojením defektu. Hodnoty mezi 0,6–0,9 
mají méně prediktivní hodnotu a ke zhodnocení je zapotřebí 
provést měření TBI a popřípadě i měření transkutánní tenze 
kyslíku (tcpO2).

Ulcerace u SDN se často zhojí, je-li absolutní hodnota pal-
cového tlaku >55 mmHg a hodnota tcpO2>50 mmHg.

Hojení je však velmi často nemožné při absolutních hod-
notách palcového tlaku <30 mmHg a tcpO2<30 mmHg.

Je-li identifikována ICHDK u pacienta se SDN, revasku-
larizace musí být zvážena u všech pacientů. Výjimku tvoří 
pacienti s krátkou životní prognózou (pod 6–12 měsíců) a pa-
cienti s rozsáhlou nekrózou (a nezachranitelnou končetinou). 
Šance na záchranu končetiny při provedené revaskularizaci je 
80–85 % a defekt je zhojen ve více než 60 % do 12 měsíců.

Neexistují randomizované klinické studie, které by porov-
návaly výsledky endovaskulární a chirurgické revaskularizace. 
Výsledky obou jsou pravděpodobně srovnatelné. Výběr metody 
závisí na klinickém nálezu a možnostech vaskulárního týmu.
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Mortalita a počet amputací u pacientů se SDN, kteří záro-
veň trpí terminálním stadiem selhání ledvin, je velmi vysoký. 
Jednoroční záchrana končetiny se však i u těchto pacientů blíží 
70 %.

Je zapotřebí si uvědomit, že v případě ulcerace u syndromu 
diabetické nohy s ischemií a infekcí je časná intervence napros-
to nezbytná („Time is tissue“). Pacienti s ICHDK a infikovanou 
ulcerací jsou ve vysokém riziku amputace končetiny a měli by 
být řešeni urgentně, optimálně do 24 hodin.

Při léčbě ICHDK u pacientů se SDN nelze zapomínat však 
ani na léčbu infekce, častý débridement rány, odlehčení konče-
tiny, metabolickou kontrolu a léčbu komorbidit.

Kardiovaskulární morbidita a mortalita je u pacientů 
s ICHDK a SDN výrazně zvýšená, 5letá úmrtnost často převy-
šuje 50 %. Všichni tito pacienti by proto měli obdržet agresiv-
ní léčbu rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění, 
včetně zákazu kouření, léčby hypertenze, léčby statiny a antia-
gregačními preparáty.

Lokální léčba – aktualizace Mezinárodního konsenzu pro 
syndrom diabetické nohy 2011
Silvie Lacigová, Daniela Čechurová, Iva Haladová, Jitka Tomešová
Diabetologické centrum Plzeň, I. Interní klinika LF UK a FN Plzeň

Základními pilíři léčby syndromu diabetické nohy (SDN) 
stále zůstává léčba infekce, revaskularizace (pokud je nutná 
a možná), odlehčení postižené končetiny a lokální léčba.

Cílem našeho sdělení je prezentovat poslední revizi Mezi-
národního konsenzu pro syndrom diabetické nohy, konkrétně 
revidovaná doporučení lokální léčby. Ta byla, spolu s ostatní-
mi, prezentována na 6. Mezinárodním sympoziu v Holandsku, 
v Noordwijkerhoutu, v květnu 2011. Více informací na (www.
diabeticfoot.nl).

Ke klasickým metodám ošetření rány patří pravidelné lo-
kální čištění roztoky, event. hlubší pomocí skalpelu (débride-
ment) a udržování vlhkého prostředí rány vhodným krytím. 
Léčba SDN je často neúspěšná a zdlouhavá. To nás přivádí 
k testování stále nových preparátů a metod urychlujících hoje-
ní. Obstojí však tyto novinky v přísné kritice expertů IWGDF 
(Mezinárodní skupina léčby SDN)? Vedoucím lékařem skupi-
ny expertů na lokální léčbu byl zvolen profesor W. J. Jaffcoat. 
Pro analýzu skupina vybírala pouze kvalitní studie (nejlépe 
randomizované, dvojitě zaslepené, placebem kontrolované, 
s jasně definovanými cíly, s kvalitní statistikou a s dostatečným 

počtem probandů). Takto vyselektované studie byly rozděle-
ny na starší (publikované do roku 2006) a nové (publikované 
mezi rokem 2006–2010). Metody léčby rány byly rozděleny do 
10 kategorií (tab. č. 1) a v rámci nich pak hodnoceny.

Výsledky analýzy byly tvrdé, nepříjemné a nesmlouvavé, 
hlavně pro zainteresované farmaceutické společnosti. Násle-
dující část článku přináší nejpodstatnější výsledky. Kompletní 
informace lze najít na stránkách www.diabeticfoot.nl.

Stručný závěr analýzy jednotlivých metod lokálního hojení 
rány:

1. Débridement a čištění rány pomocí larev
K dispozici byly jen dvě staré a jedna nová studie. Ta však 

neprokázala pozitivní efekt na hojení defektu a amputace (Paul 
et al. 2009). Slabý efekt na hojení prokázala studie s débride-
mentem. U nás málo používaná metoda – hydroterapie trys-
kou (VersaJet), sice prokázala kratší čas trvání débridementu, 
ale efekt na hojení rány byl po dvanácti týdnech stejný jako 
v kontrolní skupině (Caputo et al. 2008).

2. Antiseptika a lokální krytí
Naděje, které přišly s hydrogely, nebyly potvrzeny v žádné 

kvalitní	 studii.	Výsledky	 studií	neprokázaly	výhody	Aquacelu	
před Inadinem a neadherentním krytím (Jeffcoate et al. 2009). 
Rovněž	další	velká	studie	testující	Aquacel	proti	alginátu	byla	
bez rozdílu (Jude et al. 2007). Dá se konstatovat, že nadšení 
z malých starých studií popřely nové přesné studie. Nepotvrdila 
se myšlenka, že výdaje navíc se vyplatí. V této kategorii byly ješ-
tě analyzovány studie s extraktem z dubové kůry (porovnávány 
oproti krytí se stříbrem), s lokální aplikací tobramycinu, lokální 
aplikací medu (proti účinku Betadinu – jodopovidon) a efektu 
Dermacynu (superoxidovaný roztok) proti Betadinu. Experti 
tuto kategorii uzavírají s tím, že jsou jen malé důkazy, které by 
preferovaly některé krytí nebo lokální léčbu před jiným.

Tab. č. 1: Systematický přehled metod zlepšujících hojení 
chronických defektů SDN

1. débridement a čištění rány pomocí larev

2. antiseptika a lokální krytí

3. resekce chronické rány

4. hyperbarická oxygenoterapie 

5. komprese a léčba podtlakem

6. produkty ovlivňující proces hojení rány (biochemické metody a buněčná 
biologie)

7. aplikace kmenových buněk a faktorů krevních destiček

8. bio-inženýrství a jiné kožní štěpy

9. elektrická, elektromagnetická, laserová léčba, léčba pomocí „shockwaves“ 
a ultrazvukem

10. ostatní nezařaditelná systémová léčba
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3. Resekce chronické rány
Existuje jen jedna stará studie o významu radikální excize 

chronické rány k urychlení hojení (Piaggesi et al. 1998).

4. Hyperbarická oxygenoterapie (HBO)
Löndahlovi a jeho spolupracovníkům ze Švédska se poda-

řilo díky jejich studii provést určitou rehabilitaci v používání 
HBO. Jednalo se o dvojitě slepou, randomizovanou, placebem 
kontrolovanou studii. Intervenovaná skupina se zhojila v 52 % 
(25/48), oproti kontrolní skupině, kde se zhojilo 27 % nemoc-
ných (12/42). Nemocní absolvovali čtyřicet 90 minut trvajících 
expozic. I přesto, že tato studie zapůsobila na experty nejvíce a 
díky ní vyšla HBO nejlépe ze všech kategorii léčby rány, dostal 
i profesor Löndahl řadu doporučení, jak příští studii zkvalitnit 
(Löndahl et al. 2010).

5. Komprese a léčba negativním tlakem
V této kategorii byly hodnoceny tři studie s  lokální kom-

presní léčbou a tři studie s použití metody negativního tlaku 
(negative pressure wound therapy – NPWT), jehož alternati-
vou je asistovaný uzavřený podtlak (vakuum assisted closure 
– V.A.C). Metodologie studií s  kompresí byly většinou kriti-
zovány a dále nedoporučovány (Kavros et al. 2008). Některé 
studie s V.A.C. měly dostatek nemocných (342), ale do jedné 
skupiny byly nešťastně spojeny rány po amputacích i klasické 
defekty. Komise expertů vyjádřila určitou naději této metodě, 
ale doporučila studie zkvalitnit (Blume et al. 2008).
6. Produkty ovlivňující proces hojení rány (biochemické me-
tody a buněčná biologie)

Tato kategorie hodnotila přípravky, které až na výjimky 
zůstávají stále na úrovni experimentu. Do praxe se dostal Pro-
mogran (bovinní kolagen, regenerovaná oxidovaná celulóza), 
který má upravovat rovnováhu mezi metaloproteinázami mat-
rixu a tkáňovými inhibitory rány. Efekt nebyl prokázán (Láza-
ro-Martínez et al. 2007). K dalším přípravkům a metodám této 
kategorie patří bioprodukty odvozené ze submukózy tenkého 
střeva prasat, různé růstové faktory (becaplermin z destiček 
odvozený růstový faktor – PDGF), růstové faktory z fibroblas-
tů, epidermální růstové faktory (i.m. aplikace genu – VEGF), 
Chrysalin (ligand pro trombin), extrakt z rostliny Tinospora 
cordifolia (imunomodulátor). Všechny tyto studie byly experty 
považovány za málo průkazné, metodologicky slabé.

7. Aplikace kmenových buněk a destiček
Metody této kategorie rovněž nebudou dlouho patřit k ru-

tinní léčbě. Studie věnované derivátům z  krevních destiček 
byly metodologicky slabé a prokázaly jen malý benefit. Studie 
s kmenovými buňkami jsou celkem logicky jen nekontrolova-
né, observační, většinou s malým počtem pacientů. Hlavním 
problémem studií této kategorie je cena produktu a celé léčby.

8. Bioinženýrství a jiné kožní štěpy
K  nejznámějším produktům této kategorie patři pravdě-

podobně Apligraf. Jde o kombinaci fibroblastů a keratinocy-
tů. Nadějná, dobře postavená studie prokazující lepší hojení 
byla etickou komisí zastavena, upravena a tím poškozena (Ed-
monds 2009).

9. Elektrická, elektromagnetická, laserová léčba, „shockwa-
ves“ a ultrazvuková léčba

I v léčbě SDN se uplatňuje nefarmakologická léčba. Kva-
litní studie většinou chybí, výsledky jsou nepřesvědčivé. Vy-
brána byla studie s rytmickou elektrickou stimulací okolí rány, 
kdy bylo pozorováno zlepšení hojení po 45 dnech léčby, ale po 
2 měsících se rozdíl oproti placebu setřel (Margara et al. 2008). 
I ostatní studie této kategorie se expertům nezdály dostateč-
ně přesvědčivé. Studie, které používaly šokové vlny, měly tak 
podivné výsledky, že komise expertů dokonce přepočítávala 
statistiku a zpochybnila výsledky (Wang et al. 2009).

10. Ostatní systémová léčba
Do této poslední kategorie byly zařazeny metody a pří-

pravky, jejichž efekt byl mimo rámec působení předchozích 
kategorií. Patřila sem studie s  Bemiparinem (nízkomoleku-
lární heparin), která neprokázala výrazně lepší hojení než ve 
skupině s  placebem (Rullan et al. 2008). Experti zkritizovali 
metodiku studie s  infuzemi iloprostu (analog prostacyklinu) 
(Sert et al. 2008). V této kategorii byly hodnoceny i studie po-
užívající k  hojení defektů extrakt z  čínských rostlin. Některé 
přípravky byly zhotoveny k lokální aplikaci, jiné se používaly 
orálně, některé i intravenózně. Metodologie všech těchto studií 
byla hodnocená většinou jako velmi slabá (Larijani et al. 2008).

Závěr
Léčba SDN je nedostatečná, což vede k testování stále no-

vých preparátů a metod. Vývoj těchto preparátů je složitý, což 
následně ovlivní i náklady. Kromě pozitivního účinku HBO a 
NPWT (V.A.C.) (obě pro určitou selektovanou skupinu defek-
tů) je jen málo publikovaných důkazů, které by potvrdily, že 
některá výše jmenovaná lokální léčba je lepší než jiná. Staré 
i nové studie nepotvrdily, že je nutné měnit zavedené rutinní 
přístupy v lokální léčbě. Stejné závěry přinesly i ostatní recent-
ní analýzy lokální léčby (Edwards et Stapley 2010; NICE 2011).

Poučením z  prezentované kritické analýzy lokální léčby 
u  syndromu diabetické nohy je skutečnost, že se vždy musí-
me snažit vycházet z principů medicíny založené na vědeckých 
základech („evidence based medcine“; EBM). Naše klinické 
zkušenosti, většinou na malé skupině nemocných, musíme 
porovnávat s kvalitními studiemi, a tím si získat ten správný 
názor na daný lék a léčebný prostředek. Problémem zůstává, 
že jak nemocní, tak defekty jsou heterogenní. Současně je vždy 
přítomna řada vedlejších, ale zasahujících faktorů, které je ně-
kdy vhodné vzít v potaz.

Podporováno výzkumným záměrem MSM 00216 208 14.
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Charcotova osteoartropatie
Robert Bém, Alexandra Jirkovská
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Úvod
Charcotova osteoartropatie (CO) nebo též Charcoto-

va noha, je neinfekční destrukce kostí a kloubů na podkladě 
neuropatie nejčastěji v oblasti nohy. Onemocnění se v akut-
ním stadiu projevuje zejména otokem a zarudnutím postižené 
nohy. Pokud není urgentně zahájena adekvátní terapie, pak 
často dochází k destrukci postižených kostí a kloubů, což vede 
ke vzniku deformit nohy. Ty jsou pak příčinou zvýšení rizika 
vzniku ulcerace a následně i amputace nohy. Prevalence tohoto 
onemocnění se v populaci pacientů s diabetem pohybuje mezi 
0,3–0,5 %. Radiologické změny skeletu nohy ve smyslu CO 
se však objevují mnohem častěji, bývají přítomny u 1,4–29 %  
pacientů s diabetem. Nejčastější výskyt onemocnění je mezi  
5. a  6. dekádou života u pacientů s délkou trvání diabetu 
více než deset let. Oboustranné postižení bylo pozorováno 
u 9–39 % pacientů. Onemocnění výrazně zvyšuje riziko vzniku 
ulcerace postižené končetiny, dále roste i riziko amputace a je 
prokázáno i zkrácené přežívání pacientů.

Patogeneze
CO byla popsána poprvé v roce 1868 J. M. Charcotem, kte-

rý věřil, že příčinou onemocnění je destrukce trofických center 
centrálního nervového systému, která kontrolují nutriční záso-
bení kostí a kloubů. Později byly diskutovány dvě hlavní teorie 
patogeneze CO. První, neurotraumatická teorie, předpokláda-
la, že porucha senzorické zpětné vazby a opakované mecha-
nické trauma způsobují progresivní destrukci kostí a kloubů. 
Druhá, neurovaskulární teorie, kladla důraz na změny cévního 

zásobení způsobené neuropatií – především poruchu sympa-
tiku. Při ní dochází k vazodilataci a hyperemii, které podpo-
rují kostní resorpci. Diabetická neuropatie se tak zdá být jed-
ním z nejvýznamnějších příčinných faktorů v patogenezi CO. 
V poslední době je také diskutována úloha ischemické choroby 
dolních končetin (ICHDK) v patogenezi CO. Dříve se před-
pokládalo, že pro rozvoj CO je nezbytné intaktní cévní záso-
bení dolních končetin. U našich pacientů jsme však ICHDK 
diagnostikovali u 35 % pacientů s CO a současně s ulcerací na 
noze. U 60 % z nich došlo k rozvoji akutní fáze CO po úspěšné 
revaskularizaci. Pro praxi tak vyplývá nutnost bedlivého sledo-
vání starších pacientů s ICHDK, kteří podstupují revaskulari-
zaci, stran rizika rozvoje CO.

V současné době přibývá prací, které se zabývají proble-
matikou patogeneze CO na celulární a molekulární úrovni. 
Významnou roli v kostní remodelaci hraje OPG/RANK-L 
(osteoprotegerin/ligand receptorového aktivátoru nukleární-
ho faktoru kappa β) signalizační systém. RANK-L interagu-
je s RANK receptorem na pre-osteoklastu, tím aktivuje jeho 
nukleární transkripční faktor kappa β, který zajišťuje maturaci 
pre-osteoklastu na zralý (funkční) osteoklast. OPG funguje 
jako ‚decoy‘ receptor pro RANK-L, kompetitivně ho inhibuje 

Röntgen Wilhelm Conrad (1845–1923) – německý fyzik. Na Vysoké škole tech-
nické v Curychu získal titul strojního inženýra a doktorát filozofie. Působil na uni-
verzitách ve Štrasburku, Hehenheimu, Giessenu, Würzburgu a v Mnichově. Ve své 
vědecké kariéře se věnoval experimentální fyzice. Objevil paprsky, zprvu označeny 
symbolem X později nazvané rentgenovými, které se začaly využívat v medicíně a 
také v defektoskopii. V roce 1901 za tento objev obdržel Nobelovu cenu za fyziku. 

(zdroj informací: archiv redakce)
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při jeho excesivní produkci. Koordinovaná syntéza RANK-L 
a OPG je zásadní pro kostní remodelaci. Jedna z patogenetic-
kých teorií CO předpokládá, že ke zvýšené expresi RANK-L 
u pacientů s CO vede vystupňovaná, nekontrolovaná zánětlivá 
reakce. Monocyty pacientů s CO ve srovnání s diabetickými 
pacienty s neuropatií, ale bez CO produkují signifikantně více 
cytokinů (např. TNFα, IL-1β), které vedou ke zvýšené expresi 
RANK-L a vystupňované osteolýze. Dále bylo zjištěno, že os-
teoklasty u pacientů s akutní CO vykazují in vitro větší aktivitu 
na odbourávání kostní hmoty ve srovnání s diabetiky a zdra-
vými kontrolami. Určitou roli v patogenezi CO mohou také 
hrát genetické faktory, např. polymorfismus genu pro OPG. 
Následkem výše zmíněných procesů je vystupňovaná osteo-
resorpce, která převládne nad kostní novotvorbou, dochází 
k poruše mikroarchitektury kosti a ke zvýšenému riziku vzni-
ku mikrofraktur.

Diagnostika
Diagnostika CO je založena na klinickém obrazu onemoc-

nění a na pomocných vyšetřeních. Měření kožní teploty spočí-
vá v měření teploty nad nejvíce postiženou oblastí nohy a tuto 
teplotu srovnáváme se stejným místem na druhé noze. Pokud 
je rozdíl teplot o 2 a více stupňů Celsia, tak se jedná o aktivaci 
onemocnění – akutní fázi. Tato metoda je využívána i k moni-
toraci aktivity onemocnění během léčby. Diagnostika pomocí 
rentgenologického (RTG) vyšetření je velice pozdní. K posou-
zení aktivity onemocnění a efektu léčby je RTG nevhodné, dá 
se využít jen k lokalizaci změn. CT (počítačová tomografie) 
vyšetření může pomoci k zpřesnění lokalizace změn, má však 
podobné limitace jako RTG vyšetření. Spolehlivou diagnos-
tickou metodou je naopak čtyřfázová dynamická scintigrafie 
skeletu. Stanovení kvantitativních parametrů perfuzní i vychy-
távací fáze může pomoci ve sledování aktivity onemocnění. 
Nejperspektivnější metodou v diagnostice CO se zdá být mag-
netická rezonance (MRI), která dokáže odhalit i raná stadia 
onemocnění a může se také využít k monitoraci onemocnění.

Terapie
Léčba pacientů s CO, zejména v akutním stadiu, musí být 

zahájena co nejdříve, jen tak se dá předejít komplikacím – dis-
lokacím, deformitám. Terapie se liší v jednotlivých stadiích po-
dle aktivity onemocnění. Léčba je často zdlouhavá (nejčastěji 
trvá 3–12 měsíců) a klade velké nároky na spolupráci pacienta. 
Neodmyslitelnou součástí komplexní léčby jak v akutní, tak 
v chronické fázi CO, je dobrá kompenzace diabetu.

V akutním stadiu musí být neprodleně zajištěno maximál-
ní odlehčení postižené končetiny. Používá se celá řada různých 
typů odlehčovacích ortéz; zlatým standardem je nesnímatel-
ná semirigidní fixace (TCC – Total Contact Cast). Ke zvýše-
ní efektu léčby a zajištění stability pacienta je doporučováno 
současné používání podpažních berlí. Odlehčení je zcela zá-
sadním opatřením a nelze ho nahradit žádnou jinou terapií. 
Studie z poslední doby ukazují, že léčba pomocí kalcitoninu 
nebo bisfosfonátů může výrazně přispět ke zlepšení průběhu 
akutní fáze CO. K monitoraci efektu léčby akutní fáze CO v 
těchto studiích byly použity zejména markery kostní remode-

lace (KALP, ICTP apod.) a měření rozdílu kožních teplot. Kli-
nický efekt na délku hojení či recidivy onemocnění byl hodno-
cen zřídka. Randomizovaná studie s kalcitoninem prokázala 
signifikantně kratší dobu imobilizace postižené končetiny ve 
srovnání s kontrolami a trend ke sníženému výskytu recidivy 
CO během 3 let po ukončení odlehčení. Naopak podávání zo-
lendronátu dobu imobilizace nezkrátilo. Perspektivními léky 
pro terapii CO jsou denosumab (monoklonální protilátka pro-
ti RANKL), teriparatid (rekombinantní parathormon) a stron-
cium ranelát.

U pacientů v chronickém stadiu onemocnění se musí dbát 
zejména na prevenci vzniku ulcerací, zvláště pak u pacientů 
s deformitami. Za předpokladu včasné diagnózy a vhodné te-
rapie se může deformitám zcela předejít. U těchto pacientů je 
indikována profylaktická obuv, u pacientů s deformitami spe-
ciální ortopedická, která nemá za cíl korigovat deformitu, ale 
redukovat plantární tlaky na plosce. Pokud vznikne ulcerace, 
případně OM v terénu akutní, či chronické CO, jedná se vždy 
o velmi závažnou komplikaci, z důvodu vysokého rizika vyso-
ké amputace. Tito pacienti musí být léčeni komplexně – odleh-
čením, antibiotiky a lokálními prostředky. U těchto pacientů je 
nutné včas indikovat revaskularizaci a kompenzovat diabetes.

Závěr
Charcotova osteoartropatie je onemocnění, které je často 

poddiagnostikováno nebo diagnostikováno pozdě. U všech 
pacientů s diabetem a otokem nebo zarudnutím nohy mu-
síme na tuto diagnózu pomýšlet, případně urgentně zahájit 
léčbu. Ta spočívá zejména v maximálním odlehčení postiže-
né končetiny, efektivní je i léčba kalcitoninem a bisfosfonáty. 
V chronickém stadiu musí být pacienti dále dispenzarizování 
pro možnou reaktivaci onemocnění a musí mít adekvátní pro-
fylaktickou obuv.

Práce je podporována MZO 00023001.
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Ovlivní pokročilý angiografický nález efekt léčby 
kmenovými buňkami u pacientů s kritickou končetinovou 
ischemií a syndromem diabetické nohy?
Michal Dubský1, Alexandra Jirkovská1, Libuše Pagáčová1, Robert Bém1, 
Vladimíra Fejfarová1, Bedřich Sixta1, Šimona Langkramer2, Eva Syková2

1IKEM, Praha 
2Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i., Praha

Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) je závaž-
ným faktorem zhoršujícím prognózu pacientů se syndromem 
diabetické nohy a je častou příčinou vysokých amputací u pa-
cientů s diabetem v ČR. Postižení tepen u diabetiků dominuje 
zejména na tepnách pod kolenem a v oblasti planty, proto je 
i terapie ICHDK u diabetiků velmi obtížná vzhledem k sou-
časné přítomnosti periferní polyneuropatie zmírňující nebo 
i  eliminující symptomy ICHDK (Jirkovská 2006). Standard-
ními léčebné metody ICHDK jsou perkutánní transluminální 
angioplastika (PTA) a periferní cévní bypass. Někteří pacienti 
však nejsou vhodní k  provedení standardní revaskularizace 
nebo efekt standardní revaskularizace není dostatečný a stáva-
jí se kandidáty léčby autologními kmenovými buňkami (KB) 
(Fadini et al. 2010).

 Terapie pomocí KB je novou léčebnou metodou u pa-
cientů s kritickou ICHDK a syndromem diabetické nohy. K te-
rapeutické revaskularizaci lze využít buď mononukleární frak-
ci stromálních buněk kostní dřeně získanou trepanobiopsií 
– bone marrow-mononuclear cells (BMMNC), nebo frakci ja-
derných buněk získanou separací z periferní krve po předcho-
zí aplikaci faktoru stimulujícího kolonie granulocytů (G-CSF, 
filgrastim) – peripheral blood progenitor cells (PBPC). Jak 
BMMNC, tak PBPC byly opakovaně využity k revaskularizaci 
ischemických končetin v klinických studiích. Dosavadní zku-
šenosti s terapií ICHDK pomocí kmenových buněk jsou příz-
nivé (Fadini et al. 2010; Lavall et al. 2010).

 Cílem práce bylo porovnat efekt léčby KB u pacientů 
s  pokročilým angiografickým nálezem s  efektem léčby PTA 
u pacientů s méně významným angiografickým nálezem.

 22 pacientů s kritickou končetinovou ischemií (definova-
nou transkutánní tenzí kyslíku [TcPO2] < 30 mmHg), s defek-

tem velikosti 0,5–7 cm2 dle Texaské klasifikace stupně 1C–3C, 
bez známek akutní infekce, léčených v období od ledna 2008 
do ledna 2011 v podiatrické ambulanci IKEM, bylo zařazeno 
do studie (KB skupina). Léčba KB byla indikována u pacientů 
po neúspěšné předchozí standardní revaskularizaci. Autologní 
KB byly izolovány buď z  kostní dřeně trepanobiopsií lopa-
ty kosti kyčelní obou stran standardní Jamshidiho technikou 
a následné centrifugaci a zahuštěním (BMMNC) nebo z peri-
ferní krve po stimulaci G-CSF s následným provedením leuka-
ferézy na autotransfuzní jednotce (PBPC). Buněčná suspenze, 
získaná jednou z předchozích izolačních metod, pak byla apli-
kována do svalů lýtka, krátkých extenzorů nohy a do planty 
postižené dolní končetiny; několik ml suspenze bylo apliková-
no do okolí defektu a do jeho spodiny.

 26 pacientů léčených PTA za stejné období, splňujících 
stejná zařazovací kritéria bylo zařazeno do kontrolní skupiny 
(PTA skupina). Pacienti z PTA skupiny se nelišili od pacien-
tů z KB skupiny v průměrném věku (62±8,7 u KB skupiny vs. 
64±11 let u PTA skupiny), pohlaví (81,8 vs. 88,4 % mužů), 
glykovaném hemoglobinu (6,0±1,2 vs. 6,4±1,5 %) ani v prů-
měrném trvání diabetu (21,6±11,4 vs. 19,8±7,2 let). Všichni 
pacienti byli léčeni standardně v podiatrické ambulanci. Byly 
hodnoceny nálezy na digitální subtrakční angiografii před te-
rapií KB nebo PTA pomocí mezinárodních klasifikací Grazi-
ani (Graziani et al. 2007) a Trans-Atlantic Intersociety Con-
sensus (TASC II) (Norgen et al. 2007). Pacienti léčení pomocí 
KB měli podstatně závažnější angiografické nálezy před terapií 
– stupeň postižení bércových tepen Graziani 3 a více (okluze 
1–3 bércových tepen a mnohočetné stenózy na bérci a stehně) 
byl pozorován u 90,9 % pacientů; postižení stupně D dle TASC 
II (okluze podkolenní tepny delší než 2 cm a mnohočetné krat-
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ší okluze a stenózy) bylo přítomno u 59,1 % pacientů. Pacienti 
léčení PTA měli méně závažné angiografické nálezy – 76,9 % 
pacientů Graziani 3 a více (p<0,05), TASC II D u 50 % pacientů 
(NS). Hodnoty TcPO2 byly sledovány za 6 měsíců od terapie 
v obou skupinách.

 Mezi oběma skupinami nebyl signifikantní rozdíl ve 
vstupních  hodnotách TcPO2 (13,6±10,3 vs. 17±8,9 mmHg) 
před začátkem terapie. Po 6 měsících došlo k  signifikantní-
mu vzestupu hodnot TcPO2 ve skupině léčené KB (40,6±9,5 
mmHg; p<0,001) i ve skupině léčené PTA (40,4±10,9 mmHg; 
p<0,01), rozdíl mezi skupinami nebyl signifikantní, a to i přes 
závažnější angiografický nález u skupiny léčené KB.

 Výsledky naší studie terapie kritické končetinové ische-
mie ukazují, že autologní kmenové buňky izolované z kostní 
dřeně nebo separované z periferní krve po stimulaci mohou 
zlepšit ischemii končetin u pacientů se syndromem diabetické 
nohy srovnatelně jako PTA i při závažnějším angiografickém 
nálezu před terapií.

 Naše studie prokázala srovnatelný efekt terapie kmeno-
vými buňkami na ischemii dolních končetin měřenou TcPO2 
ve srovnání se standardní léčbou pomocí PTA i přes významně 

horší vstupní angiografický nález pacientů léčených KB. Léčba 
kritické ischemie u syndromu diabetické nohy pomocí auto-
logních kmenových buněk je dle našich zkušeností vhodnou 
alternativou standardní revaskularizace bez závažných nežá-
doucích účinků.

Podpořeno grantem MZO 00023001.
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Dlouhodobé zanedbání diabetu pacientem jako prvotní 
příčina Charcotovy osteoartropatie a následná spolupráce 
jako nezbytná podmínka při její léčbě
Libuše Fialová, Jarmila Jirkovská, Johana Venerová
Interní klinika, 1. LF UK a ÚVN, Praha

Úvod
Diabetes mellitus je onemocnění, které, dlouhodobě nelé-

čeno, vede s velkou pravděpodobností ke vzniku chronických 
komplikací diabetu včetně diabetické polyneuropatie. Diabe-
tická polyneuropatie je pak společným jmenovatelem jak pro 
riziko vzniku ulcerací dolních končetin, tak pro možný rozvoj 
Charcotovy osteoartropatie (CHOAP). Cílem naší kazuistiky 
je dokumentovat význam spolupráce pacienta s  diabetickou 
neuropatií při léčbě syndromu diabetické nohy.

Kazuistika
V kazuistice popisujeme průběh akutní CHOAP u 45letého 

muže s diabetem 2. typu. Diabetes byl u pacienta diagnostiko-
ván v roce 1993, zpočátku byl léčen inzulínem a perorálními 
antidiabetiky. Po dvou letech od stanovení diagnózy přestal pa-
cient samovolně medikaci užívat, což trvalo až do roku 2007, 
kdy začal nově pravidelně docházet do diabetologické ambu-
lance a aplikovat si inzulín. V té době již byly u pacienta zjištěny 
mikroangiopatické komplikace diabetu – těžká polyneuropatie 
(prokázaná na EMG) a neproliferativní retinopatie. Z dalších 
onemocnění je pacient léčen pro hypertenzi a dyslipidemii.

V červenci 2010 byla pacientovi nasazena mimo naše pra-
coviště přechodně sádrová fixace pro tříštivou frakturu II. a 
baze I. metatarsu pravé dolní končetiny (PDK). Od srpna 2010 
pozoroval progredující otok PDK. Při kontrole diabetologem 
v  září 2010 byl pro klinické podezření na CHOAP odeslán 
k provedení magnetické rezonance, kde byl popsán edém kost-
ní dřeně tarzálních kostí i metatarsů a edém měkkých tkání, 
bez známek kostní destrukce. Následná scintigrafie skeletu (ří-
jen 2010) potvrdila diagnózu CHOAP v oblasti tarsu a tarzo-
metatarzálního přechodu všech metatarsů pravé nohy.

V naší podiatrické ambulanci byl pacient poprvé vyšetřen 
akutně 15. 11. 2010 pro výrazný otok pravé nohy, při vyšetření 
byl zjištěn nekrotický defekt plosky 6x6 cm, pacient si vzniku 
defektu nebyl vědom. Při vyšetření jsme naměřili 6,1 °C roz-
díl kožních teplot mezi oběma dolními končetinami (35 °C na 
pravé a 28,9 °C na levé noze). Pod obrazem počínajícího sep-
tického stavu byl pacient přijat neodkladně k hospitalizaci, za-
léčen nitrožilně antibiotiky a 16. 11. 2010 chirurgicky v celko-
vé anestezii ošetřen s provedením incize/kontraincize plosky 
a evakuací abscesu. Pooperační průběh byl nekomplikovaný, 
po stabilizaci stavu byl pacient propuštěn domů, na p.o. anti-
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biotikách, s poučením o nutnosti odlehčení PDK a s rekalcifi-
kační terapií. Nadále pak docházel na pravidelné kontroly do 
naší ambulance, při léčbě spolupracoval a končetinu efektivně 
odlehčoval (ortéza a 2 berle). Postupně došlo k regresi otoku 
nohy a při kontrole koncem února 2011 jsme konstatovali i 
úplné zhojení defektu pravé nohy včetně rány po chirurgické 
incizi. Pacient nadále pokračoval v  odlehčení PDK. Při dal-
ších kontrolách jsme pozorovali postupné zmenšování rozdí-
lu kožních teplot mezi oběma dolními končetinami a v červ-
nu 2011 jejich vyrovnání (34,5...33,9...33,5...33,1 °C na PDK 
x 30,5...31,3...32,4...33,2 °C na LDK). Kontrolní scintigrafie 
v září 2011 potvrdila zřetelné zlepšení lokálního nálezu na pra-
vé noze ve srovnání s vyšetřením z října 2010. Pacient je v naší 
podiatrické ambulanci nadále dispenzarizován, aktuálně nemá 
žádné nezhojené defekty, a pravou nohu si denně bandážuje.

Závěr
Kazuistika ukazuje průběh akutní Charcotovy osteoartro-

patie komplikované vznikem defektu s infekcí nohy. Potvrzuje, 
že předcházející dlouholetá nespolupráce pacienta při léčbě 
diabetu nevyhnutelně směřuje k  rozvoji chronických kom-
plikací diabetu. Zároveň ukazuje, že znovunabytá spolupráce 
pacienta při léčbě syndromu diabetické nohy je jedním ze zá-
kladních předpokladů pro úspěšné zhojení končetiny.

Tato práce je podporována grantem MO 0901-8-8140.

Zhodnocení etiologických faktorů vysokých amputací
Ludmila Řezaninová1, Lucie Wiedermannová1, Petra Veselá2, Petr 
Wohl1, Robert Bém1, Alexandra Jirkovská1

1Centrum diabetologie, IKEM, Praha 
2Transplantační chirurgická a cévní ambulance, IKEM, Praha

Syndrom diabetické nohy je jednou ze závažných kompli-
kací diabetu (DM). Účinnou prevencí a důslednou edukací 
můžeme snížit počet amputací. Je důležité informovat diabe-
tiky o tomto problému dřív, než se tato komplikace projeví. 
Preventivní vyšetření rizika syndromu diabetické nohy je pro-
kazatelně levnější, než zdlouhavá léčba ulcerací, které mohou 
často skončit amputací.

V současné době nám přibývají diabetici, kteří se o kompli-
kaci, jakou je syndrom diabetické nohy, dozvěděli až při vzni-
ku rány, která se zdlouhavě hojila nebo vůbec nehojila. Často 
jsou to pacienti s dlouhotrvajícím DM, kteří se při vzniku dia-
betu o podiatrii nic nedozvěděli, protože nebyla ještě rozšířená 
jako v  současnosti. O této skutečnosti může vypovídat i ná-
růst operačních výkonů v Centru diabetologie IKEM. V roce 
2008 jich bylo provedeno 126, v roce 2009 to bylo 131 (zvýšení 
o 4 %) a v roce 2010 už 183 (nárůst o 45 %) výkonů. Při ope-
račních výkonech bývá obecnou snahou zachovat co nejvíce 
funkčních částí nohy a umožnit tak nemocným kvalitní život. 
Proto je vhodné pečlivě výkon naplánovat tak, aby proběhl za 
výhodných podmínek pro hojení rány (např. po revaskulariza-
ci, v době zaléčené infekce účinnými antibiotiky) a u pacienta 

v  dobrém metabolickém stavu (uspokojivá kompenzace dia-
betu apod.). Z těchto důvodů je proto varovný především ná-
růst neplánovaných vysokých amputací (amputace nad úrovní 
kotníku) prováděných zejména z důvodu rychlé progrese lo-
kálního nálezu, kdy bez tohoto výkonu hrozilo bezprostřed-
ní ohrožení života pacientů. V roce 2008 to byly 3 amputace 
(2,4 % ze všech amputačních výkonů provedených na našem 
pracovišti), v  roce 2009 už 10 (7,6 %) a v  roce 2010 to bylo 
8 amputací (4,4 %). Cílem naší práce bylo zjistit hlavní faktory 
vedoucí ke ztrátě končetiny. Vybrali jsme si proto rok 2009, 
kdy došlo k  více než trojnásobnému zvýšení neplánovaných 
vysokých amputací, bylo provedeno 10 bércových amputací 
u 9 pacientů.

U sledovaných 9 pacientů jsme rozebrali jednotlivé faktory 
ovlivňující hojení rány. Sledování jsme rozdělili do období šes-
ti měsíců před hospitalizací a období od začátku hospitalizace 
až k neplánované vysoké amputaci.

Hodnocené faktory u pacientů s vysokou amputací:
•	 věk
•	 trvání DM, kompenzace, typ DM
•	 prevence, pomůcky na odlehčení
•	 dispenzarizace (podiatrie, diabetologie...)
•	 přítomnost neuropatie
•	 ischemická choroba dolních končetin – ICHDK (vyšetře-

ní, cévní intervence)
•	 infekce (osteomyelitida – OM, C-reaktivní protein – CRP, 

mikrobiologie)

Burkholder Walter H. – americký fytopatolog, člen Americké mikrobiologické 
společnosti. Vzdělání ukončil na Cornellově univerzitě, kde poté působil jako pro-
fesor. V  letech 1947 a 1948 identifikoval bakterii, způsobující onemocnění pěsti-
telů zeleniny a 1950 ji popsal pod názvem Pseudomonas cepacia podle latinského 
názvu cibule. V roce 1992 byl tento druh označen jako nový rod – Bulkholderia spp. 
odpovědný za hnilobu cibule a kolonizující nejbližší okolí mnoha rostlinných druhů. 
Bakterie komplexu B. cepacia (Bcc) jsou oportunními patogeny pro nemocné CF.

(zdroj informací: archiv redakce)
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Shrnutí zjištěných údajů u sledované skupiny 
pacientů

Všech 9 pacientů byli muži. Průměrný věk byl 63 let (nej-
mladší 53 let, nejstarší 78 let). Trvání DM bylo průměrně 28 
let (20–35). Tři pacienti měli DM 1. typu a šest pacientů DM 
2. typu. Jeden byl po transplantaci ledviny a jeden po kombi-
nované transplantaci ledviny a pankreatu. Průměrná hodnota 
HbA1c byla 6,15 % (IFCC), z toho nespokojivá hodnota (HbA1c 
vyšší než 5,3 %) byla u 7/8 pacientů. Nezapočítávali jsme hod-
notu HbA1c pacienta po kombinované transplantaci. Odlehču-
jící pomůcky během léčby předcházející ulcerace (terapeutická 
obuv a podpažní berle) pravidelně používali pouze 3 pacienti. 
3 pacienti pomůcky odmítli nebo nenosili a 3 pacienti nebyli 
vybaveni žádnými pomůckami na odlehčení postižené konče-
tiny. Předchozí péče o ulceraci byla zajišťována u 7/9 pacientů 
na podiatrické ambulanci IKEM (5 dlouhodobě a 2 pouhé tři 
měsíce), 2/9 nebyli dispenzarizováni na žádné podiatrii. Na 
Klinice diabetologie IKEM byli pacienti hospitalizováni v šesti 
případech akutně, ve dvou případech šlo o plánovanou hospi-
talizaci a v jednom případě šlo o překlad z jiné kliniky.

Vyšetření ICHDK nebylo v  posledních šesti měsících 
před hospitalizací provedeno u 5/9 pacientů; cévní intervence 
(PTA) v tomto období, byla provedena u dvou pacientů.

V  době hospitalizace bylo provedeno vyšetření ICHDK 
u 3/5 nevyšetřených pacientů. Cévní intervence před amputací 

byla provedena u 5/9 pacientů (PTA, by-pass), ale na interven-
ci bylo už pozdě.

Diagnostika infekce
V mikrobiologických ambulantních nálezech z ulcerací byl 

nejčastěji vykultivován Enterococcus faecalis (u 3/9). Dále pak 
rezistentní Proteus mirabilis (2/9), Staphylococcus aureus (1/9) 
a Burkholderia cepacia (2/9). Sedm (78 %) pacientů bylo léče-
no antibiotiky již před hospitalizací, z toho ve dvou případech 
nebyly bakterie v ráně na podávaná antibiotika citlivé. Osteo-
myelitida byla prokázána u čtyř pacientů (44 %).

O stavu všech devíti pacientů při příjmu na naše oddělení 
nejvíce vypovídala hodnota CRP (C-reaktivní protein), která 
byla v průměru 155,8 mg/l (nejvyšší 307,5 a nejnižší 54,4 mg/l).

Po shrnutí všech údajů lze konstatovat, že hlavní důvody 
ztráty končetiny u těchto pacientů byly především septický 
stav (89 %), ICHDK (78 %), OM (44 %), neuspokojivá kom-
penzace diabetu (33 %), zatěžování postižené končetiny (67 %) 
a také klinický nález na končetině.

Podstatné bylo, že většina pacientů nebyla včas vyšetřena 
na ICHDK už během léčby předcházející ulcerace (5/9). Cévní 
intervence až při hospitalizaci před amputací už většinou ne-
byla efektivní (5/9). U chronických ran je potřeba častěji pro-
vádět stěr na mikrobiologické zhodnocení, před hospitalizací 
byla k  dispozici čerstvá kultivace z  rány pouze u 4 pacientů 

inzerce Aries
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(44 %). Léčba infekce v době ulcerace nebyla účinná pro rezis-
tenci (3/9), nebo nebyla vůbec použita ATB (2/9).

Závěr
Účinná prevence a důsledná edukace pacientů s diabetem 

o syndromu diabetické nohy může výrazně snížit počet ampu-
tací. Edukace diabetiků ale musí začít dříve, než komplikace 

nastanou (nejlépe hned při záchytu diabetu). Proto se snažíme, 
aby bylo více zdravotníků, kteří se v této problematice orien-
tují, a odborná péče se dostala i mimo velká pediatrická centra 
v  republice. Prevence pak může být opravdu účinná a počet 
vysokých amputací se může snížit.

Vyšetření transkutánní tenze kyslíku a využití při indikaci 
výše amputace u syndromu diabetické nohy
Petra Vašíčková, Monika Kučerová, Alexandra Jirkovská
Podiatrie, Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Měření transkutánního kyslíku je neinvazivní vyšetřovací 
metodou ischemie, stanovuje tenzi kyslíku perkutánně. V naší 
podiatrické ambulanci v léčbě diabetické nohy využíváme mě-
ření transkutánní tenze kyslíku k diagnostice ischemie na dol-
ních končetinách. Takto se vyšetřují pacienti před transplan-
tací, s  nízkými nebo naopak neměřitelnými dopplerovskými 
indexy, s klaudikacemi a s dlouhodobě nehojícími se defekty. 
Měření se také provádí ke kontrole u pacientů před a po cévní 
intervenci jako je bypass, PTA a kmenové buňky.

Jednou z hlavních indikací je určení racionální úrovně am-
putace, která by měla být co nejdistálnější, aby byla zachována 
funkční končetina. Je velmi důležité provádět toto vyšetření 
spolehlivě a vyloučit možné technické chyby a proto vyšetře-
ní měří pouze lékař s vyškolenou podiatrickou sestrou. Místo 
i výšku měření určuje i momentální lokální nález. Elektroda 
nesmí být umístěna v místě zánětu nebo otoku. Měření je také 
ovlivněno kvalitou kůže a podkoží. Výběr místa je důležitý. 
Díky většímu počtu elektrod můžeme měřit několik míst zá-
roveň, přičemž by první měla být referenční (na hrudníku). 

Fyziologická hodnota tohoto vyšetření je mezi 40 a 80 mmHg. 
Pokud se rozhoduje o amputaci jednoho či více prstů, z důvodu 
osteomyelitidy nebo gangrény, elektroda by měla být umístěna 
nejblíže k prstu mimo otok a zarudnutí. Dostačující hodnota 
ke zhojení operační rány je nad 35 mmHg. Uprostřed dorza 
lze vyšetřovat tenzi kyslíku před transmetatarsální amputací. 
V tomto místě se za dobrou hodnotu považuje nad 40 mmHg. 
Při rozhodování o vyšší amputaci (bércové) by měl být pacient 
změřen pod kolenem asi 5 cm na laterální straně lýtka, tato 
hodnota by měla být nad 45 mmHg. Před amputací ve stehně 
je pacient vyšetřován 5 až 10 cm nad kolenem. Vždy, pokud je 
hodnota transkutánního kyslíku nižší, přistupuje se nejdříve 
k  možné cévní intervenci, jinak by hojení po amputaci bylo 
rizikové.

Vyšetření transkutánní tenze kyslíku je dobrou a důležitou 
metodou před chirurgickým výkonem, využívanou v  léčbě 
diabetické nohy. Díky správnému měření rozsah výkonu může 
být malý a hojení operační rány výrazně rychlejší.

Zhojení diabetického defektu u pacienta s ICHDK  
a deficitem Hagemanova faktoru (FXII) – kazuistika
Jarmila Venerová, Jarmila Jirkovská, Libuše Fialová, Svatopluk Solař, 
Miroslav Zavoral
Diabetologické centrum, Interní klinika, 1. LF UK a ÚVN, Praha

Úvod
Je prokázáno, že u diabetiků s  ICHDK a restenózou po 

PTA je vyšší výskyt vrozených koagulačních poruch ve srov-
nání s diabetiky bez ICHDK. Kazuistika popisuje diagnostiku 

a  zhojení diabetického defektu u pacienta s  ICHDK a nově 
prokázaným trombofilním stavem.

Deficit Hagemanova faktoru (FXII) je vrozená koagu-
lační porucha, která v  laboratorním vyšetření způsobuje  
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prodloužení aktivovaného parciálního tromboplastinového 
času (APTT). Jelikož se FXII v koagulaci in vivo prakticky ne-
uplatňuje, není jeho deficit provázen krvácením. Je však důle-
žitý k aktivaci trombolýzy tzv. vnitřní cestou, tj. pomocí kalli-
kreinu, a jeho nedostatek vede ke snížení fibrinolýzy, což může 
způsobit trombofilní stav. U diabetu má koagulační porucha 
v důsledku metabolických změn komplexní charakter. Podílí 
se na ní zvýšená agregace krevních destiček, endoteliální dys-
funkce a porucha fibrinolýzy se zvýšenými hladinami fibrino-
genu, což také vede k tvorbě trombů.

Kazuistika
56letý muž, kuřák dýmky, byl v naší podiatrické ambulan-

ci poprvé vyšetřen v březnu 2011 s měsíc trvající anamnézou 
bolestivého defektu na malíku levé nohy a s novým záchytem 
diabetes mellitus 2. typu. Periferní pulzace dolních končetin 
nebyly při klinickém vyšetření hmatné, na LDK byl patrný ná-
padný erytém dorza nohy a nekrotický defekt V. prstu velikosti 
0,5x0,5 cm. Defekt jsme léčili pravidelným débridementem, 
lokálními antiseptiky a odlehčením ulcerace (pomocí polo-
boty). Při vyšetření kotníkových tlaků jsme prokázali medio-
kalcinózu, při vyšetření neurothesiometrem byly naměřeny 
tyto hodnoty: LDK 23,5V PDK 20. EMG nález byl v normě, 
bez známek polyneuropatie. Při měření TcpO2 byla prokázá-
na těžká končetinová ischemie LDK: klíček 55 mmHg, LDK 
2 mmHg, PDK 20 mmHg.

Vzhledem k nehojení defektu a výsledkům cévních a kli-
nických vyšetření jsme považovali podíl ischemie na etiolo-
gii defektu pravděpodobný. Duplexní sonografií jsme zjistili 

uzávěr všech bércových tepen LDK a pacient byl indikován 
k  provedení DSA s  pokusem o PTA. Před intervenčním vý-
konem bylo na základně zjištěného prodloužení APTT (150 s) 
provedeno hematologické vyšetření a byl prokázán vrozený 
deficit Hagemanova faktoru (pod 10 %). PTA proběhla bez 
komplikací a bez zvláštní přípravy, ATP se podařilo úspěšně 
rekanalizovat v  celém průběhu, ATA do poloviny lýtka, ale 
a. peronea pro rezistentní uzávěr zprůchodněna nebyla. Po vý-
konu jsme u pacienta zahájili duální antiagregační léčbu (clo-
pidogrel a kyselina acetylsalicylová). Kontrolní TcpO2 ukázalo 
zlepšení perfuze LDK: klíček 43 mmHg, LDK 20 mmHg, PDK 
31 mmHg. Za dva měsíce po PTA se defekt malíku LDK zhojil. 
Kontrolní hematologické vyšetření bylo doplněno o testy na 
agregaci, které prokázaly podprůměrnou účinnost terapie clo-
pidogrelem a proto se v medikaci dále podává pouze kyselina 
acetylsalicylová.

Závěr
Kazuistika popisuje průběh léčby diabetického defektu pa-

cienta s kritickou končetinovou ischemií a trombofilním sta-
vem při vrozeném deficitu koagulačního faktoru XII. Je zřej-
mé, že hematologická diagnóza je nezbytnou součástí správné 
terapie – umožní provedení cévní intervence a zhodnotí účin-
nost dlouhodobé antiagregační terapie. Je také patrné, že kom-
binace diabetu a trombofilie riziko ischemického postižení 
dolních končetin zvyšuje a při volbě terapie ICHDK je třeba 
k tomu přihlížet.

Tato práce je podporována grantem MO 0901-8-8140.

Charcotova osteoartropatie levého zápěstí a palce levé horní 
končetiny u diabetika 1. typu – kazuistika
Petr Wohl, Robert Bém, Vladimíra Fejfarová, Petra Vašíčková,  
Ludmila Řezaninová
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Cílem naší kazuistiky je prezentovat vzácný případ Char-
cotovy osteoartropatie (CHOA) zápěstí a palce levé horní kon-
četiny (LHK) u nemocného s 31 let trvajícím diabetes mellitus 
1. typu léčeného inzulínovou pumpou.

Z  hlediska komplikací diabetu je přítomna proliferativní 
forma diabetické retinopatie, závažná forma distální symet-
rické formy neuropatie. Nemocný pozoroval postupný nárůst 
otoku palce a zápěstí LHK, pro které byl vyšetřen. Byly vy-
loučeny infekční a revmatologické příčiny suspektní artritidy. 
Pracovní diagnóza tendovaginitida byla učiněna na podkladě 
revmatologického vyšetření.

Z  důvodů progrese lokálního nálezu pro vznik velkého 
otoku a deformity byl nemocný vyšetřen na našem oddělení. 

Vyšetření kožní teploty prokázalo dvoustupňový rozdíl mezi 
PHK a LHK (PHK: 32,3 °C a LHK: 34,1 °C), na rentgenovém 
snímku nebylo zásadních patologických nálezů. Provedené 
cílené scintigrafické vyšetření k  vyloučení CHOA potvrdilo 
klinické podezření na tuto diagnózu. Výsledek vyšetření dy-
namické scintigrafie: na akru LHK scintigrafický patologický 
nález – výrazně urychlená pasáž aktivního bolusu, výrazně 
zvětšen krevní pool v akru. Scintigrafické známky aktivní re-
modelace v oblasti zápěstí a MKP a IP kloubu palce, s maxi-
mem v oblasti zápěstí.

Z tohoto důvodů byla nemocnému nasazena fixační dlaha, 
zahájena rekalcifikační léčba (kalcitonin, Calcium, preparáty 
vitaminu D).
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Postupně došlo ke stabilizaci lokálního nálezu, avšak nedo-
šlo k normalizaci vzniklé deformity. Z naší kazuistiky vyplývá, 
že ve vzácných případech je nutné počítat se vznikem CHOA 
i v  atypických lokalizacích, jiných než jsou dolní končetiny  
 

(koleno, ramena, HK atp.), a zahájit léčbu ještě před vznikem  
deformity, která již nemusí být řešitelná v době jejího vzniku.

Podpořeno MZO 00023001.

Ozonová terapie v léčbě diabetických ulcerací
Emil Záhumenský
Podiatrická ambulance, Zlín

Hojení neuroischemických diabetických ulcerací lze zlep-
šit zavedením ozonoterapie. Jedná se o aplikaci směsi ozonu 
a kyslíku pomocí lékařského ozonového generátoru. Zásadní 
je lokální podávání plynné směsi pomocí utěsněného vaku. 
V případech kritické ischemie je přínosné tuto léčbu kombi-
novat s celkovým podáváním formou velké autohemoterapie 
(VAH).

Ozon poprvé popsal Holanďan Martinus Van Marum 
v  roce 1785. Všiml si vzniku vůně při pokusech s  kyslíkem 

a elektrickým proudem. Konkrétní popis a specifikaci ozonu 
provedl v roce 1840 Schönbein. Roku 1857 Warner von Sie-
mens v  Německu sestrojil první ozonový generátor, v  roce 
1896 Nikola Tesla patentoval ozonový generátor pro lékařské 
účely. Výrazného rozšíření doznala léčba ozonem v 1. světo-
vé válce (v letech 1914–1918), kdy byla používána především 
v  Rusku a  Německu při léčbě ran zákopové nohy a gangrén 
vojáků. Roku 1957 J. Hansler patentoval ozonový generátor, 
který se stal základem expanze ozonoterapie v Německu, kde 

Daniela Hozdová
Obdélník
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ji dnes užívá k léčbě více než 7 000 německých lékařů. V roce 
1979 George Freibott vyléčil 1,5letou aplikací ozonu pacienta 
s AIDS. Roku 1981 Verkmeister užil ozon v kombinaci s pod-
tlakovou terapií k léčbě bércových vředů a diabetických gan-
grén. V roce 1983 na 6. světové konferenci o  léčbě a využití 
ozonu v klinické praxi byl ustanoven Konsensus o 30 onemoc-
něních dobře léčitelných ozonem. Ozonoterapie je tedy využí-
vána v medicíně již více než 140 let. Při ozonoterapii je vždy 
užívána směs medicinálního kyslíku s  ozonem v  nejvyšším 
stupni čistoty.

Lékařský ozonizátor musí poskytnout široký interval 
koncentrací ozonu v  plynné směsi (od minimálních hodnot 
1–2 μg/ml do maximálních 70–80 μg/ml). Nutná je možnost 
plynulé regulace koncentrace. Součástí přístroje je destruktor 
nevyužitého ozonu. Chrání pracovní prostředí, kde je třeba 
zajistit nižší hodnoty koncentrace než je maximální přípustná 
koncentrace 0,1 mg/m3.

European Cooperation of Medical Ozone Societies (EU-
ROCOOP) se podílí na standardizaci léčebných postupů, ka-
ždé dva roky pořádá mezinárodní kongresy o ozonové terapii 
a v současnosti (rok 2011) sdružuje 9 národních asociací pro 
ozonovou léčbu:

•	 Rakousko – Interessengemeinschaft der Ozon-Sauersto-
fftherapeuten,  
http://members.e-media.at:80/Ozontherapie/

•	 Švýcarsko – Schweizerische Ärztegesellschaft für Ozon- 
und Sauerstofftherapien SAGOS,  
www.ozontherapie-aerzte.ch

•	 Německo – Medical Society for Ozone Application in 
Prevention and Therapy, Ärztliche Gesellschaft für Ozo-
nanwendung in Prävention und Therapie,  
www.ozongesellschaft.de

•	 Egypt – The Egyptian Ozone Association,  
www.egycalendar.com;

•	 Turecko – MODER Ozone Association,  
www.ozon.com.tr

•	 Japonsko – The Japanese Research Association for Medi-
cal and Hygienic Use of Ozone JRAMHUO,  
e-mail: nakamuro@pharm.setsunan.ac.jp

•	 Indonésie – The Indonesian Medical Society for Ozone 
Therapy,  
contact (office): sseminau@pacific.net.id

•	 Španělsko – Asociación Científica Espanola de Aplicaci-
ón de Oxígeno-Ozono Terapia ACEOOT,  
www.aceoot.org

•	 Rumunsko – The Romanian Ozone Society.

EUROCOOP kongresy: 2003 Mnichov, 2006 Káhira, 2008 
Baden-Baden, 2010 Vídeň.

Kontakt: Ärztliche Gesellschaft für Ozonanwendung in Prä-
vention und Therapie, President in charge: prof. Dr. Ziad Fahmy, 
Bad Kreuznach; Sekretariat: Nordring 8, D-76473 Iffezheim; e-
-mail: info@ozongesellschaft.de

Hlavní využitelné vlastnosti léčby ozonem:
1. podpora prokrvení všech tkání včetně CNS, zlepšení pře-

nosu kyslíku erytrocyty, mikrocirkulace;
2. baktericidní, fungicidní a virucidní – chronické infekce 

včetně intarcelulárních a HIV;
3. energetický efekt – zlepšení metabolismu buněk;
4. imunomodulační efekt – autoimunní poruchy, alergie apod.

Aktuální stav znalostí a oblasti výzkumu 
v ozonové léčbě

K  léčbě se užívá směs čistého ozonu a čistého kyslíku 
(0,05% maximálně 5%)

•	 aktivuje buněčný metabolismus;
•	 působí imunomodulačně;
•	 reguluje antioxidační kapacitu biologických systémů.

Aktivace imunokompetentních buněk vede k fyziologic-
kému uvolnění cytokinů (interferonů, interleukinů). Indikace: 
onemocnění doprovázené imunodeficiencí, jako doplňková 
léčba nádorových onemocnění.

Aktivace červených krvinek (zvýšení adenosintrifosfá-
tu – ATP a 2,3 difosfoglycerátu – DPG), snížení HbO2 afinity. 
Důsledkem je zvýšení transportu kyslíku do tkání. Indikace: 
periferní a cerebrální poruchy prokrvení.

Indukce a aktivace enzymatických antioxidantů a zame-
tačů (scavengers) kyslíkových radikálů (superoxiddismutáza, 
kataláza, glutathion peroxidáza a reduktáza). Indikace: zánět-
livé procesy jako je artritida, reaktivovaná artróza, bolestivost 
natažených svalů, trigger pointů, vaskulární onemocnění, de-
generativní procesy.

Ozonoterapie velmi obtížně hojitelných diabetických 
ulcerací spočívá především v  lokální aplikaci směsi kyslíku 
s ozonem do vaků na postiženou končetinu s defektem. Dále 
lokální aplikace ozonem syceného oleje, nejčastěji olivového 
(Olozol). U kritické ischemie nerevaskularizovatelné konče-
tiny je přínosná velká autohemoterapie (VAH), intravenózní 
infuze ozonovaného fyziologického roztoku či 5% glukózy, ev. 
alternativně rektální insuflace (např. při špatném stavu peri-
ferních žil).

I. K. Gazin prokázal v roce 2000 a 2002 vysokou efektivitu 
ozonoterapie u  diabetiků s  povleklými nekrotickými defekty 
nohou. Za 5–6 dnů aplikace došlo k vyčištění ran. Počet nut-
ných amputačních zákroků poklesl o 20–35 %.

Plynná směs ozonu s kyslíkem je při středních a vysokých 
koncentracích (40–80 μg/ml) neobyčejně efektivní na ošetření 
infikovaných, špatně se hojících ran, dekubitů, gangrén a po-
pálenin. Nízké koncentrace napomáhají epitelizaci a hojení 
ran. Při této léčbě se využívají vaky s normálním či sníženým 
tlakem plynu (v kombinaci s  V.A.C.). Končetina se nejprve 
zvlhčí vodou či fyziologickým roztokem. Navlékne se PVC 
vak, který se kolem končetiny dobře utěsní. Z vaku se nejpr-
ve odsaje vzduch a nahradí se směsí ozonu s kyslíkem v kon-
centraci 8–30 μg/ml. Při čerstvých neinfikovaných ranách se 
koncentrace sníží na 5 μg/ml. Doba expozice je 15–30 min. 
Následně je směs odsáta do destruktoru ozonu, kde se ozon 
redukuje na kyslík.

Při velké autohemoterapii (VAH) se do speciálního kon-
tejneru s protisrážlivým roztokem odebere 50–150 ml venózní 
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krve, následně se v něm v přetlaku rozpustí směs kyslíku s ozo-
nem za současného promíchávání. Následně je opět vrácena 
intravenózně zpět. Konstrukce jednorázových odběrových 
kontejnerů k autohemoterapii (uzavřený systém) i bezpečnost-
ní prvky lékařského ozonového generátoru vylučují kontakt 
s krví pacienta i možnost vniknutí plynné směsi do žilního ře-
čiště. Léčebná kůra má většinou 5 až 10 procedur.

Pro intravenózní infuzi ozonovaného fyziologického 
roztoku či 5% glukózy se nejprve ozonizuje 200–400 ml in-
fuzního roztoku probubláváním směsi ozonu s  kyslíkem do 
dosažení koncentrace v  kapalině 1–6 μg/ml, potom se podá 
pacientovi formou intravenózní infuze.

Oleje obsahujících ozonoidy se nanášejí v tenké vrstvě na 
kůži či sliznici, ev. se aplikují do gázového krytí ran. Podle in-
dikace a místa aplikace se přizpůsobuje koncentrace ozonoidů 
(0,3–14%).

V  roce 1980 German Medical Society for Ozone Thera-
py provedla studii za účasti 644 terapeutů používající ozo-
novou terapii. U 384 775 pacientů bylo provedeno 5 579 238 
léčebných aplikací. Vedlejší účinky byly pozorovány pouze ve 
40 případech (0,000007 % případů). Jde tedy o extrémně bez-
pečnou léčbu.

Kazuistika č. 1
Pacient (62 let) byl léčen v nemocnici na chirurgickém od-

dělení, po amputaci palce a části 1. metatarsu pro diabetickou 
gangrénu se amputační rána nezhojila. Byly vyčerpány léčebné 
možnosti včetně revaskularizace. Pro hlubokou infikovanou 
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ránu s postižením skeletu 2. a 3. metatarsu, bez tendence k ho-
jení, byla navržena amputace pod kolenem. Pacient amputaci 
odmítl, odešel z nemocnice a obrátil se na naše 65 km vzdálené 
pracoviště. Rána byla hluboká, rozbředlá, zapáchající, flegmó-
na nohy s přechodem na bérec.

Vykultivována Pseudomonas aeruginosa, Entorobacter, 
Proteus mirabilis. Zavedeny vysoké dávky lokální ozonotera-
pie, lokální aplikace superoxidovaného roztoku (Dermacyn), 
gentamicin-sulfátu (Gentamicin 0,3%), roztoku hyaluronátu 
sodného (Hyiodine). Celkově trojkombinace antibiotik dle 
citlivosti. Do týdne ustoupil zápach, flegmóna, zlepšil se otok 
i sekrece. Postupně se rána čistila, granulovala. RTG kontroly 
dokumentovaly reparativní procesy 2. a 3. metatarsu. Ve fázi 
živých granulací byla aplikována Xe-Derma, defekt epitelizo-
val. Při každém převazu provedena lokální ozonoterapie va-
kem, celkově padesátkrát. Nyní defekt epitelizován, úplné do-
hojení očekáváme do jednoho měsíce. Byla zahájena výroba 
individuální obuvi na míru.

Kazuistika č. 2
Pacientka (73 let) s  anamnézou kritické ischemie LDK, 

rozsáhlá gangréna celé nohy. Na chirurgickém oddělení vy-
čerpány všechny léčebné možnosti včetně revaskularizace, 
indikována k  amputaci pod kolenem. Pacientka toto řešení 
odmítla a dostavila se do naší podiatrické ambulance. Defekt 
byl rozsáhlý hluboký, zapáchající, na spodině patrny obnažené 
šlachy.

V kultivaci stěrů ze spodiny byly nalezeny Klebsiella oxy-
toca a Enterococcus faecalis. Pacientka byla vyrozuměna, že při 
daném rozsahu postižení má ambulantní léčba minimální na-

ději na úspěch, byla však ochotna podstoupit jakýkoli zákrok i 
když s minimální šancí na záchranu končetiny. Byly zavedeny 
vysoké dávky ozonoterapie vakem (dojížděla zpočátku dvakrát 
týdně 65 km a zpět), denní obklady superoxidovaného roztoku 
(Dermacyn), lokální antibiotika, roztok hyaluronátu sodného 
(Hyiodine). Celkově trojkombinace perorálních antibiotik, ap-
likace nízkomolekulárního heparinu. Infekce do 14 dní ustou-
pila, nekrózy při převazech jsme odstraňovali, spodina defektů 
granulovala. Na živé granulace aplikována Xe-Derma, většinu 
plochy se daří epitelizovat; reziduální defekt pod zevním kot-
níkem. Při každém převazu lokální ozonoterapie vakem, cel-
kově dosud 60 aplikací. V průběhu léčby zcela vymizely klido-
vé bolesti. Předpokládáme úplné zhojení do konce roku 2011.

Závěr
Využití léčby ozonem v  medicíně má více než 140letou 

historii. Ozonoterapie je multidisciplinární metoda, která do-
plňuje klasické léčebné postupy. Její hlavní doménou je léčba 
ischemických stavů, chronických infekcí, včetně HIV, poruch 
imunitního systému, alergických onemocnění, chronických 
degenerativních chorob a mnohých dalších nemocí.

U nerevaskularizovatelných ischemických a neuroische-
mických defektů vedla k výraznému zlepšení stavu a zrychlení 
hojení. Ve spojení s obecnými zásadami léčby diabetické ulce-
race měla velký podíl na ambulantním zhojení defektů konče-
tin, které již byly po neúspěšné léčbě na chirurgickém oddělení 
nemocnice indikovány k amputaci.
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