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Editorial

dostáváte do rukou letošní první řádné číslo časopisu Kazuistiky v diabetologii. Jeho součástí je již druhé 
letošní suplementum, věnované tentokrát praktickým zkušenostem s léčbou dlouze působícím analogem in-
zulínu detemir. Věřím, že problematika inzulinoterapie a osobní zkušenost lékařů z praxe je pro diabetologický 
časopis natolik důležitá, že si „své“ suplementum zaslouží a že bude užitečné v tradici takovýchto suplement, 
zaměřených na určité druhy, způsoby či modality léčby, pokračovat. 

Před několika týdny putovalo do Vašich poštovních schránek suplementum mapující zajímavé klinické 
studie v diabetologii. Těší nás, že máme možnost – navzdory celosvětové ekonomické krizi, která zasáhla 
neztenčenou měrou i naši republiku a s ní pochopitelně i vydavatele všech odborných časopisů – připravit 
také v letošním roce k řádným číslům něco „navíc“, tedy suplementa mimo ediční plán, specializovaná čísla 
a kongresová vydání. Nejbližším takovým počinem je naše mediální partnerství odborného jednání Sekce sester 
České diabetologické společnosti a Diabetologické sekce ČAS v dubnu v Luhačovicích. Toto partnerství se 
mimo jiné projeví i vydáním mimořádného samostatného čísla Sestry v diabetologii, které přinese abstrakta 
přednášek a posterů z tohoto jednání. Věřím, že především diabetologické sestry, jejichž stálá příloha Sestra 
v diabetologii zůstane v našem časopise i letos zachována, tento sborník abstrakt uvítají. V redakci bude 
k dispozici i pro sestry, které nejsou předplatitelkami našeho časopisu, nebo nebudou mít možnost zúčastnit 
se luhačovického setkání – stačí si o něj napsat.

V řádných číslech časopisu se snažíme přinášet rozmanitá témata a zahrnout širší škálu problematiky 
diabetologie a souvisejících oborů. Čas od času však připravujeme také „téma čísla“ či blok příspěvků zamě-
řených k tématu jedinému. Tak bychom v letošním roce chtěli v čísle druhém zdůraznit problematiku nových 
technologií v diabetologii, v čísle třetím obezitologii a poslední číslo ročníku věnovat zčásti tématu pracovně 
nazvanému „Nové možnosti v léčbě diabetes mellitus 2. typu“. Velmi uvítáme Vaše autorské příspěvky k daným 
tématům.

Vzhledem k ekonomické situaci jsme zvažovali, zda v letošním roce již nezvýšit cenu předplatného – cena 
předplatného (136 Kč vč. daně pro přímé předplatitele) se nezměnila od doby vzniku časopisu navzdory 
stále rostoucím nákladů a především rostoucím daním (DPH, srážková daň, pojistné…). Nakonec jsme se 
rozhodli předplatné nezvyšovat i při zachování rozsahu časopisu a přidání suplement navíc k řádným číslům. 
Umožňuje nám to inzerce významných farmaceutických společností, které přes nelehkou ekonomickou situaci 
a probíhají krizi, ve které musí velmi vážit, kam směřovat své výdaje, vyhodnotili podporu odborného časopisu 
jako jednu ze svých priorit. 

Aktuálně také přichází chvíle, kdy rozesíláme složenky a faktury k úhradě předplatného na letošní rok. 
Ti z Vás, kteří ještě nemají předplatné zaplaceno (např. zasláním sponzorské kartičky), naleznou v tomto 
čísle složenku (ev. fakturu) a stručné pokyny, jak předplatné zaplatit. Pro předplatitele ze Slovenska je letos 
již připraven účet také ve slovenské bance a tím možnost platit předplatné v rámci Slovenska, abychom Vás 
ochránili před nekřes@anskými bankovními poplatky, které si banky účtují za převod peněz mezi našimi státy. 
V minulosti totiž poukázání 136 Kč předplatného znamenalo bankovní poplatky ve výši téměř 200 Kč, tedy 
víc než samo předplatné.

Věříme, že i v letošním roce budou Kazuistiky v diabetologii patřit mezi vaše oblíbené odborné časopisy 
a že si je předplatíte. Pokud by již některý z Vás čtenářů o předplatné zájem neměl, není třeba zaslané číslo 
vracet ani odběr časopisu odhlašovat – stačí do vydání následujícího čísla předplatné nezaplatit a my jej 
automaticky ukončíme.

Těším se na setkání s Vámi v Luhačovicích i na dalších odborných akcích.

Karel Vízner
šéfredaktor

Vážení čtenáři,

Fotografie na obálce:

Col du Lautaret

Horské sedlo ve francouz-
ských Alpách. Leží ve 
výšce 2 058 m n. m. V Col 
du Lautaret pramení řeka 
Durance. Krom alpinské 
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známé také jako bod na 
trase cyklistického závodu 
Tour de France.

Allium pyrenaicum
Costa & Vayr.
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Col du Lautaret, Alpy, 
Francie)
Česnek pyrenejský je ende-
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ní části Pyrenejí. Roste 
na skalnatých místech 
v nadmořské výšce (460) 
1 000–1 400 m n. m. Jde 
ohrožený druh.

(foto Mgr. Karel Vízner – GEUM)
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Úvod:

Těhotenství diabetičky 1. a 2. typu je provázeno větším počtem 
perinatálních komplikací ve srovnání s ostatní populací a ženy, které 
nejsou dobře kompenzovány, mají ještě vyšší riziko. Již Saintvincent-
ská deklarace v roce 1989 stanovila požadavek, aby diabetická gravi-
dita měla stejná rizika a výsledky jako těhotenství bez diabetu. 

V roce 2004 byly publikovány výsledky dánské multicentrické 
studie, která probíhala u těhotných diabetiček 1. typu v letech 

1993–1999 (Jensen et al. 2004). Do sledování bylo zahrnuto celkem 
990 žen se 1 218 graviditami a porody po 24. týdnu gestace. Perina-
tální mortalita byla 3,1 % u diabetiček 1. typu ve srovnání s 0,75 % 
v kontrolní populaci. Předčasné porody se u diabetiček vyskytly 
ve 2,1 % ve srovnání s 0,45 % u gravidit bez diabetu. Kongenitální 
malformace se u diabetických gravidit vyskytly v 5 % oproti 2,8 % 
v ostatní populaci. Šest z perinatálních úmrtí (16 %) bylo způsobeno 
kongenitálními malformacemi. Pacientky s graviditou s perinatálním 
úmrtím nebo kongenitálními malformacemi měly vyšší hodnoty 

Těhotenství diabetičky
s pozdními komplikacemi

Souhrn:
Diabetické těhotenství je těhotenstvím rizikovým pro plod i pro matku a vyžaduje maximální 

péči. Perinatální morbidita dětí diabetických matek s diabetem 1. a 2. typu je třikrát vyšší než 
v ostatní populaci. Přítomnost pozdních komplikací podstatně ovlivňuje průběh gravidity. Diabe-
tická nefropatie může vést k předčasnému porodu. Diabetická retinopatie postihuje 20–27 % žen 
v produktivním věku, pacientky s mikroaneurysmaty na očním pozadí mají 10–15% riziko zhoršení 
očního nálezu během gravidity. Mezi kontraindikace gravidity patří makroangiopatie koronárních 
cév a dolních končetin, nefropatie s kreatininem nad 140 µmol/l, clearancí pod 40 ml/min a hyper-
tenzí léčenou třemi a více antihypertenzivy, neošetřená proliferativní retinopatie a závažná auto-
nomní neuropatie GIT (gastroparéza). Zdůrazňuje se plánované rodičovství a týmová spolupráce 
odborníků při léčbě a sledování gravidní pacientky s diabetem. Kazuistiky dokumentují souvislosti 
mezi komplikacemi diabetu a průběhem gravidit pacientek s diabetem.

Summary:
Diabetic pregnancy with late diabetic complications
Diabetic pregnancy can present some particular risks for both mother and child, and requires 

utmost care. Prenatal child morbidity in mothers with type 1 or 2 is threefold compared to general 
population. The presence of late complications has a marked effect on the course of pregnancy. 
Diabetic nephropathy may lead to premature birth. Diabetic retinopathy affects 20–27 % of 
women in productive age. Women with microaneurysms on eye background have a 10–15% risk 
of an impaired ophthalmologic finding during pregnancy. Contraindications during pregnancy 
include macroangiopathy of coronary vessels and lower extremities, nephropathy with creatinin 
levels above 140 µmol/l, clearance below 40 ml/min, and hypertension treated with three or more 
antihypertensive drugs, untreated prolipherative retinopathy, severe autonomous GIT neuropathy 
(gastroparesis). Emphasis is to be put on planned parenthood and expert team work during the 
therapy and follow-up of pregnant mothers with diabetes. Case studies have demonstrated relati-
onship between diabetic complications and the course of pregnancies in patients with diabetes.

Adamíková, A., Adamík, Z., Tkadlec, A. Těhotenství diabetičky s pozdními komplikacemi. Kazuistiky 
v diabetologii 8, č. 1: 4 –7, 2010.

Klíčová slova:

� pozdní komplikace diabetu

� gravidita

� perinatální mortalita 
a morbidita

Key words:

� late diabetic complications

� pregnancy

� perinatal mortality and 
morbidity
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1Diabetologické centrum, KNTB, a. s. Zlín
2Perinatologické centrum, KNTB, a. s. Zlín
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HbA1c před a během gravidity a menší stupeň self-monitoringu či 
předkoncepčního vedení. Každodenní self-monitoring byl spojen 
s redukcí závažných stavů. Císařské řezy byly provedeny u 55,9 % 
diabetických gravidit oproti 12,6 % při ostatních porodech. Riziko 
předčasného porodu bylo u diabetiček 41,7 % a 6 % v kontrolní 
populaci. Pacientky s nepříznivým vývojem gravidity měly také větší 
výskyt hypertenze a diabetické nefropatie v době koncepce, i když 
statisticky nesignifikantní.

V holandské studii (Evers et al. 2001) polovina diabetiček 
porodila makrosomický plod (porodní hmotnost ≥ 90. percentilu) 
a měla ve třetím trimestru průměrnou hodnotu HbA1c 6,4 % (při 
normální referenční hladině u netěhotných v této studii 4,0–6,0 %). 
Studie shrnuje, že výskyt makrosomie je závislý na dobré kontrole 
glykémie, i když lze namítnout, že uváděná referenční hladina je 
poměrně vysoká. 

Přítomnost pozdních diabetických komplikací podstatně ovliv-
ňuje průběh gravidity. Podle současných doporučení České diabeto-
logické společnosti (ČDS 2009) mezi kontraindikace gravidity patří 
makroangiopatie koronárních cév a dolních končetin, nefropatie 
s kreatininem nad 140 µmol/l, clearancí pod 40 ml/min a hypertenzí 
léčenou třemi a více antihypertenzivy, neošetřená proliferativní 
retinopatie a závažná autonomní neuropatie GIT (gastroparéza). 
Z metabolických komplikací patří mezi kontraindikace hypergly-
kémie, ketonémie, ketoacidóza, dlouhodobě špatná kompenzace 
s vysokými hodnotami HbA1c, opakované a zvláště nepoznané 
hypoglykémie. Pokud má pacientka HbA1c nad 6,5 % (dle IFCC) 
těhotenství nedoporučujeme. 

Kazuistika 1 

Průběh těhotenství u nepoznaného diabetu
Pregestační diabetes mellitus je signifikantním rizikovým faktorem 

pro vyvíjející se plod. Spontánní aborty a vznik kongenitálních malfor-
mací jsou jednoznačně spojeny se špatnou metabolickou kompenzací. 
V experimentálních pracích se udává, že hyperglykémie je provázena 
apoptózou embryonálních buněk. 

39letá pacientka, učitelka zdravotní školy, byla odeslána na naše 
pracoviště diabetologem pro nově zjištěnou hyperglykémii v 8. týdnu 
druhé gravidity. V první graviditě byla léčena pro gestační diabetes 
mellitus a aplikovala inzulín. Po graviditě podstoupila kontrolní orální 
glukózotoleranční test s negativním výsledkem. Další negativní glyke-
mická křivka byla dle pacientky provedena před půl rokem. Glykémie 
nalačno při prvním vyšetření pacientky dosáhla hodnoty 14,3 mmol/l, 
HbA1c 11,6 % (IFCC). Z dalších údajů nutno uvést BMI (body mass 
index) 36 kg/m2 – obezita II. stupně (střední). Podle výsledků hodnoty 
C-peptidu 0,53 nmol/l (norma 0,30–2,40 nmol/l) a negativních proti-
látek anti-GAD a IA2 se jednalo o pregestační nepoznaný diabetes 
mellitus 2. typu. Pacientka odmítla hospitalizaci, inzulinoterapie 
krátkodobým humánním inzulínem v intenzifikovaném režimu byla 
zahájena po opakované edukaci o self-monitoringu ambulantně. 
Podrobně byla edukována také o diabetické dietě. Přes zavedenou 
terapii došlo ke spontánnímu abortu ve 12. týdnu gestace. 

TĚHOTENSTVÍ DIABETIČKY S POZDNÍMI KOMPLIKACEMI

Ve studii španělských autorů (Galindo et al. 2006) se ve skupině 
126 pacientek s pregestačním diabetem vyskytlo 7,9 % spontánních 
abortů, 13,4 % kongenitálních malformací a 6,3 % větších mal-
formací. Ve skupině pacientek s těmito špatnými perinatálními 
výsledky se prokázala vyšší hodnota HbA1c v časné graviditě (7,2 % 
oproti 6,3 %; p=0,001). Ve skupině pacientek s hodnotou HbA1c 
nad 7 % bylo 3–5krát vyšší riziko závažných malformací. 58,8 % 
z těchto anomálií byly kardiovaskulární a urogenitální malformace, 
ve 41,2 % byly detekovatelné sonograficky. Ve skupině pacientek se 
špatnou kontrolou diabetu bylo 5krát vyšší riziko neúspěšné gravidity 
z celkového počtu těhotných než ve skupině s dobrou kompenzací 
(22,2 % vs. 5,3 %, OR (95% CI): 5,1 (1,4–17,1)). Jen 11,9 % matek 
mělo prekoncepční péči, což je velmi nízký počet, který zřejmě 
podstatně ovlivnil závažné výsledky. 

Kazuistika 2

Hypertenze a gravidita 
Přítomnost hypertenze ovlivňuje průběh gravidity. Obecně narůstá 

počet hypertoniků v populaci a také se zvýšil počet pacientek, které se 
léčí pro hypertenzi a jsou ve fertilním věku. Tyto pacientky vyžadují 
předkoncepční péči a přípravu. Řada běžně užívaných antihypertenziv 
má teratogenní účinky a v graviditě se nesmí medikovat. Pacientky 
převádíme především na metyldopu do maximální denní dávky 2 g 
a pak eventuálně přidáváme kardioselektivní beta-blokátory. V litera-
tuře doporučovaný labetalol v perorální formě není běžně dostupný. 
Retardované nifedipiny vykazují synergismus s magnesium sulfátem 
a tak se zvyšuje riziko těžké hypotenze. 

Hypertenze se v graviditě klasifikuje do čtyř skupin (Cífková 2005) 
– viz tabulka č. 1. Může být obtížné zařadit pacientku do jedné ze skupin, 
nezbytné je překlasifikování hypertenze po ukončení gravidity. 

31letá diabetička 1. typu se léčí se svým onemocněním od roku 
1991. V současné době nemá žádné pozdní komplikace. Prodělala 
předkoncepční přípravu, během které byla nastavena na opakované 
dávky krátkodobého humánního inzulínu a dosáhla HbA1c 4,5 %, 

Apgarová Virginia (1909–1974) – americká anestezioložka a neonatoložka. Autorka jednoduchého postupu hodnocení stavu novorozenců (APGAR skóre). Lékařské vzdělání získala na College 
of Physicians and Surgeons Columbijské univerzity. Po úvodní zkušenosti s chirurgií se věnovala především oblasti anesteziologie, v roce 1949 získala v tomto oboru profesuru na Columbijské 
univerzitě. Značné úsilí věnovala propagaci prevence vzniku novorozeneckých defektů, na tomto poli spolupracovala s nadací March of Dimes. (Zdroj informací: archiv redakce)

A. preexistující hypertenze: předchází graviditu, je diagnostikována 
před 20. týdnem

1. esenciální

2. sekundární

B. gestační hypertenze: po 20. týdnu, vymizí do 42 dnů po porodu

1. bez proteinurie: <0,3 g/den

2. s proteinurií: odpovídá definici preeclampsie

C. preexistující hypertenze +„naroubování“ gestační hypertenze 
s proteinurií: >3 g/24 h, po 20. týdnu

D. hypertenze neklasifikovatelná před porodem: po 20. týdnu, nutno 
překlasifikovat po 42. dnu po porodu

Tab. č. 1: Klasifikace hypertenze v graviditě

(dle Cífková 2005)
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ve III. trimestru je považována za fyziologickou). Indikace k ukončení 
gravidity z nefrologického hlediska jsou uvedeny v tabulce č. 2 (Kováč 
et Spustová 2006). 

31letá pacientka byla evidována v diabetologickém centru pro 
porušenou glykémii nalačno dle glukózotolerančního testu od roku 
2008. Dlouhodobě byla sledována nefrologem pro chronickou inter-
sticiální nefritidu s chronickou renální insuficiencí. Pro narůstající 
hodnoty dusíkatých látek (kreatinin 238 µmol/l) pacientce nefrolog 
opakovaně nedoporučoval graviditu. 18. září 2009 přišla do diabeto-
logické ambulance již v 9. týdnu těhotenství. HbA1c 3,7 %, C-peptid 
1,48 nmol/l, anti-GAD protilátky negativní. Po stránce nefrologic-
ké byla sledována ambulantním nefrologem, kontroly nefrologem 
v diabetologickém centru odmítla. Na graviditě trvala. Při 3D ultra-
zvukovém vyšetření nebyly prokázány vrozené vývojové vady. V 18. 
týdnu gravidity se objevila postprandiální hyperglykémie a nález 
indikoval zahájení inzulinoterapie. Diabetolog pacientku odeslal 
k zahájení inzulinoterapie za hospitalizace, protože byla navíc v am-
bulantní zdravotní kartě zjištěna hodnota kreatininu u ambulantního 
nefrologa 412 µmol/l. Po vzájemné konzultaci mezi diabetologem, 
perinatologem a nefrologem a především po opakované edukaci 
non-compliantní pacientky a její rodiny bylo rozhodnuto o zahájení 
dialyzační léčby, nejprve přes dialyzační katetr v centrální žíle a pak 
přes založený arteriovenózní shunt. Hemodialýza v úvodu probíhala 
5krát týdně a později 3krát týdně v délce 2 hodin. Hypertenze byla 
korigována kombinací Ca blokátoru a metyldopy. Pro anémii podán 
opakovaně erytropoetin. Postprandiální hyperglykémie byly kompen-
zovány krátkodobým humánním inzulínem v dávce 2 IU ke každému 
hlavnímu jídlu. Ve 24. týdnu perinatolog rehospitalizoval pacientku 
v perinatologickém centru pro známky krvácení, zkrácení děložního 
hrdla a hrozící předčasný porod. Pro nezralost plodu bylo nezbytné 
podat depotní kortikoidy, dávka inzulínu postupně zvyšována až do 
28. týdne na celkovou spotřebu 14 IU/24 hodin. Ve 28. týdnu došlo 
k dalšímu zhoršování hodnot krevního tlaku k trvalým hodnotám 
160/95 mmHg, otokům, anémii s trombocytopenií a výrazné progresi 
vaginálního nálezu, který skončil předčasným spontánním porodem. 
Novorozenec měl hmotnost 950 g, měřil 33 cm, Apgar skóre 7/9 a byl 
předán do dlouhodobé péče neonatologů. Pacientka musela být po 
porodu pro přetrvávající dekompenzovanou hypertenzi hospitali-

TĚHOTENSTVÍ DIABETIČKY S POZDNÍMI KOMPLIKACEMI

TK 105/50 mmHg. Při těchto hodnotách bylo provedeno v březnu 
2009 mimotělní oplodnění (IVF – in vitro fertilizace). Po IVF bylo 
zjištěno vícečetné těhotenství – gemini. Pacientka pokračovala 
v self-monitoringu a postupně zvyšovala dávky inzulínu. V dubnu 
2009 měla zcela negativní nález na očním pozadí. V červenci 2009 
ve 29. týdnu se objevila nově gestační hypertenze a došlo ke zhoršení 
nálezu na očním pozadí, který oftalmolog klasifikoval jako angiopa-
thia hypertonica retinae III. stupně oboustranně. V této době byla 
mikroalbuminurie negativní. V srpnu 2009 ve 32. týdnu gravidity se 
objevila proteinurie, stav byl zhodnocen jako preeclampsie a gravidita 
byla pro špatnou velocimetrii ukončena císařským řezem. Chlapec 
měl hmotnost 2 380 g, 45 cm, Apgar skóre 9/10 a děvčátko vážilo 
1 830 g, 42 cm, Apgar skóre 8/10. Po ukončení gravidity je pacientka 
bez antihypertenzní terapie. 

Kazuistika 3

Gravidita a srdeční ischemie
Diabetická makroangiopatie – postižení velkých cév patří mezi kon-

traindikace gravidity. Tato komplikace je spojena s vysokou mateřskou 
mortalitou, mrtvorozeností i velkým počtem předčasných porodů. Dia-
betes mellitus je navíc prokoagulační a antifibrinolytický stav, gravidita 
sama je považována za stav trombofilní. Rozvoj srdeční ischémie je tedy 
v graviditě i šestinedělí možný a v diferenciální diagnostice je nutné jej 
zvažovat, zvláště během konziliární činnosti diabetologa a internisty.

30letá pacientka neměla žádnou závažnou interní anamnézu, 
rodila spontánně. Pátý den po porodu, již po propuštění z porodnice 
se objevila u pacientky dušnost, kašel a bolesti na hrudníku. Na RTG 
plic měla infiltrát, který ambulantní pneumolog hodnotil jako pleuro-
pneumonii. Scintigrafie plic byla negativní a pacientka měla saturaci 
O2 99 %. Patnáctý den po porodu došlo k rozvoji šokového stavu 
s poklesem saturace O2 na 70 %, s hypotenzí. Na echokardiografii 
byla zjištěna těžká hypokineze levé i pravé komory, ejekční frakce 
levé komory byla 19 %. Laboratorně byl troponin negativní. Na RTG 
plic se objevila dilatace srdce a oboustranné výpotky. Etiologicky byla 
zvažována těhotenská kardiomyopatie. Na EKG se vyvinul kmit QS 
v hrudních svodech. V další fázi již byla provedena koronarografie, při 
které se prokázaly reziduální tromby v RIA (ramus interventricularis 
anterior). Stav byl tedy zhodnocen jako akutní infarkt myokardu na 
podkladě tromboembolie. Pacientka byla léčena přechodně intra-
aortální balónkovou kontrapulzací (IABK), stav se postupně upravil 
a zlepšila se i ejekční frakce levé komory na 35 %. Pacientka zůstala 
ve sledování kardiologie FN u sv. Anny v Brně. 

Kazuistika 4

Gravidita a nefropatie
Nejčastější komplikací diabetické nefropatie v graviditě je předčasný 

porod před 34. týdnem (23 %), před 37. týdnem (58 %), fetální distres 
(24 %), perinatální mortalita (7 %), syndrom intrauterinní růstové retar-
dace (5 %) (Andělová 2004). Při kreatininu nad 250 µmol/l končí více 
než 50 % gravidit poškozeným plodem. Vzestup mikroalbuminurie mezi 
trimestry ukazuje na riziko preeclampsie. Prevencí zhoršení nefropatie 
je důsledná kompenzace diabetu, kontroly a úprava krevního tlaku, 
kontroly dusíkatých látek a proteinurie (hodnota do 0,3 g za 24 hodin 

indikace

� medikamentózně špatně ovlivnitelná hypertenze nad
160/110 mmHg

� symptomatologie počínající eclampsie

� zhoršení renálních funkcí (pokles GF o 30 % za 24 ho-
din, případně narůstající hodnoty sérového kreatininu 
o 100 µmol/l za 24 hod (>120 µmol/l závažný marker)

� nárůst kvantity proteinurie o 5 g/24 hod (>3 g závažný mar-
ker)

� pokles hodnoty albuminu pod 30 g/l a celkové bílkoviny pod 
55 g/l

� pokles diurézy s nárůstem tělesné hmotnosti o 10 % za 24 ho-
din

Tab. č. 2: Indikace k ukončení gravidity z nefrologického hlediska

(dle Kováč et Spustová 2006)
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zována na JIP. Zůstala v trvalém dialyzačním programu s plánem 
zařazení do transplantačního programu.

Závěry
Péče o pacientku s diabetem ve fertilním věku začíná důsled-

nou předkoncepční přípravou s dosažením hodnot kompenzace co 
nejblíže normě. Podle Standardů České diabetologické společnosti 
nejlépe s hodnotou HbA1c 4,5 %, podle Guidilines IDF 2009 (IDF 
2009) pod 6,5 % (DCCT), při inzulinoterapii pod 7 % (DCCT; 5,3 % 
IFCC). Před graviditou je nezbytné přešetřit pozdní komplikace. 
Během gravidity je doporučováno udržovat glykémie nalačno pod 
5,5 mmol/l, za 1 hodinu po jídle pod 7,8 mmol/l, mikroalbuminurie 
by měla být v normě nebo minimální, kontrolovat krevní tlak na 
normální hodnoty, hmotnostní přírůstek během gravidity příliš ne-
zvyšovat nad 10 kg. Vyžaduje to zcela individuální přístup k pacientce 
i jejímu partnerovi a rovněž vzájemnou spolupráci mezi jednotlivými 
odbornostmi při sledování pacientky.
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Indikační omezení analog inzulínů

Analoga inzulínů s dlouhodobým účinkem

Analoga inzulínů s dlouhodobým účinkem jsou indikována u pa-
cientů s diabetes mellitus 1. i 2. typu tehdy, jestliže stávající léčbou 
není dosaženo cílových hodnot kompenzace (glykovaný hemo-
globin HbA1c pod 6,0 % dle IFCC), nebo jestliže pacient léčený 
humánními inzulíny má opakovaně těžké hypoglykémie. Pokud 
nedojde do 3 měsíců k prokazatelnému zlepšení kompenzace 
diabetu (pokles HbA1c alespoň o 10 %, nebo významné snížení 
incidence hypoglykémií), léčba analogy inzulínu s dlouhodobým 
účinkem není nadále indikována.

(zdroj SÚKL, březen 2010)

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) rozhodl o indikačním 
omezení předepisování analog inzulínů. Dle databáze SÚKL, 
dostupné on-line na www.sukl.cz, jsou stávající indikační omezení 
následující:

Analoga inzulínů s krátkodobým účinkem
Analoga inzulínů s krátkodobým účinkem (insulin aspart, insulin 
lispro, insulin glulisin) předepisuje diabetolog jako 2. volbu u dia-
betiků s doloženou nedostatečnou kompenzací při léčbě klasic-
kými humánními inzulíny (HbA1c vyšší než 6,0 % dle IFCC nebo 
závažné hypoglykémie). Inzulínová analoga se nahradí humánními 
inzulíny, pokud nedojde do 3 měsíců k prokazatelnému zlepšení 
kompenzace diabetu (pokles průměrné hodnoty HbA1c alespoň 
o 10 % nebo významné snížení frekvence hypoglykémií).

zpráva
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Dvě kamarádky – ženy středního věku byly léčeny pro diabetes 
mellitus 2. typu s obezitou. První z nich (pacientka č. 1) onemocněla 
diabetem ve věku 56 let, v té době byla již 5 let léčena pro hypertenzi 
a trpěla nadváhou. Druhá (pacientka č. 2) onemocněla diabetem v 50 
letech věku, v té době byla po totální tyreoidektomii pro rozsáhlou 
benigní strumu, po operaci varixů pravé dolní končetiny (PDK) 
a trpěla abdominální obezitou. Pacientky byly dlouholeté přítelkyně, 
byly léčeny stejnou diabetoložkou (v privátní praxi), společně dodr-
žovaly diabetickou dietu, vyměňovaly si recepty, chodily spolu na 
procházky. Jinou pohybovou aktivitu neprováděly, obě měly sedavé 
zaměstnání. 

Pacientka č. 1 byla léčena nejprve 4 roky dietou a PAD a poté 
1 rok inzulínem, pacientka č. 2 nejprve 1 rok dietou, 1 rok PAD a poté 
2 roky inzulínem. Obě měly přibližně stejně dlouho trvající diabetes 
mellitus 2. typu (5 a 4 roky) a obě byly léčeny inzulínem (1 a 2 roky), 
když společně navštívily metabolickou ambulanci pro dyslipidémii. 
Jelikož byl u obou pacientek zjištěn vysoký HbA1c, byly obě odeslány 
do diabetologického centra Fakultní nemocnice v Motole.

U obou pacientek byla pomocí vyšetření C-peptidu prokázána 
dostatečná sekrece endogenního inzulínu nalačno i postprandiálně 
a inzulinoterapie byla ukončena. Do terapie byl oběma pacientkám 
nasazen metformin (při léčbě inzulínem jej neměla ani jedna z pa-
cientek, přestože byly obě obézní) a rosiglitazon ve fixní kombinaci 
(metformin 1 000 mg 1-0-1 a rosiglitazon 2 mg 1-0-1). Byly tedy léčeny 
stejnými preparáty ve stejném dávkování. 

Týden po změně terapie pacientka č. 2 uklouzla na náledí 
a způsobila si zlomeninu pravé dolní končetiny v kotníku. Pacientka 
č. 1 očekávala, že vzhledem k nezměněné pohybové aktivitě a také 
své štíhlejší postavě (BMI 30 kg/m2) bude v kompenzaci diabetu po 
změně léčby úspěšnější než pacientka č. 2, která byla výrazněji obézní 
(BMI 40,5 kg/m2) a neměla nyní 6 týdnů možnost provádět pohyb 
dříve běžně provozovaný. 

Nicméně na kontrole 3 měsíce po vysazení inzulínu byla pacientka 
č. 1 sice úspěšnější v redukci hmotnosti, ale méně úspěšná ve zlepšení 
kompenzace diabetu než pacientka č. 2. 

Obě ženy shodně uvedly menší hlad po vysazení inzulínu a tedy 
snadnější dodržování diabetické diety, jejíž složení nezměnily. 

Pacientka č. 1, ač původně s hmotností, která byla pouze na 
hranici nadváhy a obezity, zhubla (hodnota BMI poklesla z 30 kg/m2 
na 28,3 kg/m2), glykémii nalačno snížila z 11,1 mmol/l na 7,6 mmol/l 
a glykémii postprandiální z 13,6 mmol/l na 7,7 mmol/l, HbA1c poklesl 
z 7,2 % na 5,8 %. Toto zlepšení lze jistě označit za velký úspěch. 

Diabetes mellitus 2. typu je heterogenní 
onemocnění vyžadující rozdílný přístup

Marcela Szabó
Diabetologické centrum, FN Motol, Praha

Sdělení z praxe

Její kamarádka (pacientka č. 2) se stejnou farmakoterapií a die-
tou a omezenou pohybovou aktivitou dokázala zlepšit kompenzaci 
diabetu ještě výrazněji. I přes omezení pohybu zhubla – snížila BMI 
z 40,5 kg/m2 na 39 kg/m2, glykémii nalačno snížila z 18,7 mmol/l na 
6,7 mmol/l a glykémii postprandiální z 21,1 mmol/l na 7,7 mmol/l, 
HbA1c poklesl z 10,6 % na 5,1 %. Pacientka č. 2 tedy nejen dosáhla 
výraznějšího poklesu glykémie a HbA1c, ale absolutní hodnota její 
glykémie nalačno i HbA1c byla po 3 měsících od vysazení inzulínu 
ještě nižší, než u pacientky č. 1. 

Pro výrazný úspěch nebyla farmakoterapie PAD u žádné z pa-
cientek změněna.

Na kontrole po 6 měsících od změny terapie byla hmotnost obou 
žen stabilní (za poslední 3 měsíce nepřibraly ani nezhubly). U pacien-
tky č. 2, která se již vrátila k běžné pohybové aktivitě, přetrvávala 
velmi dobrá kompenzace diabetu (glykémie nalačno 6,8 mmol/l, gly-
kémie postprandiálně 6,1 mmol/l, HbA1c 5,3 %) a terapie u ní nebyla 
změněna. U pacientky č. 1 došlo k mírnému zhoršení kompenzace 
diabetu (glykémie nalačno 7,8 mmol/l, glykémie postprandiálně 
10,8 mmol/l, HbA1c 6,1 %) a do terapie jí byl přidán třetí preparát 
PAD – glimepirid 2 mg/den, přičemž dávkování metforminu a rosi-
glitazonu zůstalo nezměněno.

Při vyšetření po 1 roce od vysazení inzulinoterapie a její náhrady 
PAD v kombinaci měla pacientka č. 1 BMI 29 kg/m2 (udržela si tedy 
část dosaženého váhového úbytku) a velmi dobrou kompenzaci di-
abetu. Pacientka č. 2 přibrala na původní BMI 40,5 kg/m2, nicméně 
kompenzace diabetu se nezhoršila (vše viz tabulky č. 1 a 2).

Závěr
Výše popsané případy dvou pacientek nás opět utvrzují v tom, že 

diabetes mellitus 2. typu je chorobou, která u dvou jedinců probíhá 
různě, nachází se v odlišném stadiu a vyžaduje rozdílný léčebný 
přístup. 

Obě ženy měly stejný typ diabetu, přibližně stejně dlouhou dobu 
jeho trvání a obdobnou historii léčby diabetu, obě byly obézní, byg 
jedna z nich výrazněji, obě měly zachovalou sekreci endogenního 
inzulínu nalačno i po stimulaci. Běžně uplatňovaly shodná režimo-
vá opatření – dietní i pohybový režim, obě byly nekuřačky. Přesto 
pacient ka, která byla mladší a výrazněji obézní, i přes úrazem vynu-
cené dočasné omezení pohybové aktivity více profitovala ze záměny 
inzulínu za dvojkombinaci perorálních antidiabetik ze skupiny 
inzulínových senzitizérů a k dosažení velmi dobré kompenzace DM 
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nebylo třeba je kombinovat s PAD z jiné 
skupiny. Velmi dobrá kompenzace DM u 
ní přetrvávala i po návratu hmotnosti na 
původní hodnotu (po přibrání přechodně 
dosaženého váhového úbytku). Nemocná 
starší o 7 let a štíhlejší také dosáhla zlep-
šení kompenzace diabetu po vysazení 
inzulínu a jeho náhradě dvojkombinací 
PAD ze skupiny inzulínových senzitizérů, 
ale k dosažení výborné kompenzace bylo 
třeba přidat do léčby střední dávku pre-
parátu sulfonylurey. Trojkombinací PAD 
metformin+rosiglitazon+glimepirid 
však pacientka během dalšího půl roku 
postupně dosáhla ještě nižší hodnoty 
glykémie nalačno, po jídle i HbA1c než 
její přítelkyně.

Léčebný plán je nutno pro pacienty s 
diabetem 2. typu stanovovat zcela indivi-
duálně, jelikož se nejedná o etiologicky 
stejné onemocnění, jde o chorobu pro-
gredující a procházející různými stadii 
svého vývoje a vyžadující tedy rozdílný 
terapeutický přístup.

sledovaný parametr
inzulino-
terapie

3 měsíce 
PAD

6 měsíců 
PAD

1 rok PAD

BMI (kg/m2) 30 28,3 28,3 29

glykémie nalačno (mmol/l) 11,1 7,6 7,8 5,6

glykémie postprandiálně (mmol/l) 13,6 7,7 10,8 7,2

HbA1c (%; kalibrace IFCC) 7,2 5,8 6,1 4,7

HOMA–IR 3,6 2,3 2,5 1,6

Tab. č. 1: Vývoj hmotnosti, kompenzace diabetu a inzulínové rezistence u pacientky č. 1

sledovaný parametr
inzulino-
terapie

3 měsíce 
PAD

6 měsíců 
PAD

1 rok PAD

BMI (kg/m2) 40,5 39 39 40,5

glykémie nalačno (mmol/l) 18,7 6,7 6,8 6,1

glykémie postprandiálně (mmol/l) 21,1 7,7 6,1 7,4

HbA1c (%; kalibrace IFCC) 10,6 5,1 5,3 5,0

HOMA–IR 1,7 1,3 1,4 1,0

Tab. č. 2: Vývoj hmotnosti, kompenzace diabetu a inzulínové rezistence u pacientky č. 2

MUDr. Marcela Szabó
Diabetologické centrum
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 00 Praha 5

XI. minisymposium Diabetes mellitus – oční komplikace
1. 10. 2010, Praha

Pořadatelé: Centrum diabetologie IKEM, Subkatedra diabetologie IPVZ Praha, Oční klinika LF UP a FN Olomouc.

www.gsymposion.cz

„Žinkovy dny“ aneb Technologie v diabetologii
7.–9. 10. 2010, Darová

14. ročník celostátní konference věnované technologiím v léčbě diabetu i jeho komplikací pořádá tradičně I. interní klinika a Diabeto-
logické centrum LF UK a FN Plzeň.

http://metabol.lfp.cuni.cz/akce.asp

pozvánky
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Osobitosti diagnostiky a liečby 
diabetickej retinopatie v detskom 
a adolescentnom veku 

Ciej

Oboznámig s etiológiou a patogenézou cievnych zmien pri vzniku 
DR, upozornig na osobitosti priebehu a liečby DR u detí.

Pacienti a metodika 
Hodnotené sú očné nálezy u diabetikov, sledovaných a liečených 

v Detskom diabetologickom centre SR pri 1. DK DFNsP a LF UK 
v Bratislave. Na Klinike detskej oftalmológie DFNsP v Bratislave 
sme v roku 2008 vyšetrili 435 pacientov. Vyšetrenie pozostávalo zo 
stanovenia centrálnej zrakovej ostrosti (CZO), vyšetrenia na štrbi-
novej lampe, odmerania objektívnej refrakcie a vnútroočného tlaku. 
Očné pozadie sme vyšetrovali pomocou 90D šošovky na štrbinovej 
lampe a zároveň priamou oftalmoskopiou. Pri náleze iniciálnych 
štádií DR sme robili fotodokumentáciu na funduskamere Zeiss 
a v indikovaných prípadoch fluoroangiografické (FAG) vyšetrenie 
(funduskamera Zeiss). Nález na očnom pozadí sme hodnotili podja 
klasifikácie AAO 1989, nakojko sa nám javí vhodnejšia na klasifikáciu 
počiatočných štádií DR.

Výsledky 

Pri očnom vyšetrení sme u detských diabetikov našli viaceré kom-
plikácie, súvisiace so základným ochorením. Najčastejšie sa jednalo 
o diabetickú retinopatiu. Všetky komplikácie sa vyskytli u pacientov 
s DM 1. typu (tab. č. 1).

V tabujke č. 2 sú uvedené počty pacientov podja typu DM. U detí 
prevláda DM 1. typu. Z 435 pacientov bolo len 1,6 % DM 2. typu, 
alebo MODY. Bol zistený výrazný rozdiel v kompenzácii týchto dvoch 
skupín. HBA1c bol u DM 1. typu priemerne 10,1 %, kým v druhej 
skupine 5,9 % (IFCC). Deti s DM 1. typu boli v priemere mladšie pri 
vzniku DM. DR sme pozorovali len v skupine detí s DM 1. typu.

Pri hodnotení pacientov s DM 1. typu s DR a DM 1. typu bez 
známok DR sme zistili, že deti s retinopatiou mali podstatne dlhšie 
trvanie DM, než deti bez DR. Priemerné trvanie DM 1. typu do 
vzniku DR bolo 10,2 roka. Nezistili sme DR po trvaní DM kratšom, 
než 9 rokov. Charakteristiky detí s DR a bez známok DR uvádza 
tabujka č. 3.

U všetkých pacientov sa jednalo o počiatočné štádiá DR. Ne-
proliferatívnu DR sme zistili u 33 očí 18 pacientov. Z toho u 25 očí 

Súhrn:
Na Klinike detskej oftalmológie DFNsP a LF UK v Bratislave je pravidelne sledovaný očný 

nález u pacientov s ochorením diabetes mellitus (DM). V roku 2008 bolo vyšetrených 435 detských 
pacientov. U 428 pacientov sa jednalo o DM 1. typu, u 7 pacientov DM 2. typu. Nález diabetickej 
retinopatie (DR) sme zaznamenali len u 18 pacientov s DM 1. typu.

Summary:
Particularities in a diagnosis and a treatment of diabetic retinopathy in childhood and ado-

lescence 
Patients with type 2 diabetes mellitus are regularly examined for their eye status in the Clinic 

of pediatric ophthalmology of DFNsP and LF UK in Bratislava. 435 pediatric patients were exami-
ned in 2008. 428 patients had type 1 diabetes mellitus and 7 patients had type 2 diabetes mellitus. 
Diabetic retinopathy (DR) was diagnosed in only 18 patients with type 1 diabetes mellitus.

Tomčíková, D., Barák, W., Jančová, E. Osobitosti diagnostiky a liečby diabetickej retinopatie v detskom 
a adolescentnom veku. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 1: 10 –14, 2010.

K[účové slová:

� diabetická retinopatia 
u detí

� sledovanie

� liečba

� dispenzarizačné 
doporučenia

Key words:

� diabetic retinopathy in 
children

� monitoring

� treatment

� follow-up 
recommendations

Dana Tomčíková1, Xubomír Barák2,
Emília Jančová2

1Klinika detskej oftalmológie, LF UK a DFNsP, Bratislava
2Detské diabetologické centrum SR pri 1. DK DFNsP a LF UK, Bratislava
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sa jednalo o neproliferatívnu DR bez klinicky signifikantného ma-
kulárneho edému (NPDR bez KSME). U 8 očí sme diagnostikovali 
NPDR s KSME fokálnym (tab. č. 4), ktorý sme liečili fokálnou laser-
koaguláciou po predchádzajúcej identifikácii lézie pomocou FAG. 
Nezaznamenali sme zníženie centrálnej zrakovej ostrosti.

Diskusia 
Vysoká incidencia DM s klinicky závažným multiorgánovým po-

stihnutím a vážnymi medicínsko-sociálno-ekonomickými dôsledkami 
je dôvodom k neustálej analýze príčin a dôsledkov tohto ochorenia 
(obr. č. 1; Naumann et Apple 1980).

Presná patogenéza vzniku diabetickej retinopatie nie je dodnes 
objasnená. Za najdôležitejší faktor sa pokladá hyperglykémia, 
ktorá vedie k neenzymatickej glykácii proteínov, ktoré sa ukladajú 
v bazálnych membránach kapilár a v extracelulárnej matrix. Dôle-
žitú úlohu má aj polyolová metabolická cesta, ktorá vedie k tvorbe 
sorbitolu a osmotickému poškodeniu buniek, čo sa uplatňuje najmä 
pri poškodení endotelu a pericytov a podieja sa na tvorbe diabetic-

kej katarakty. Cievne rastové faktory (VEGF) sa uplatňujú najmä 
v proliferatívnom štádiu DR. Skúmané sú aj imunologické aspekty 
ochorenia a genetická predispozícia. 

Ako prvé patologicko-anatomické lézie sa pri DR objavuje 
zhrubnutie bazálnych membrán kapilár, zmeny pericytov, endotélií. 
Prítomné sú aj zmeny erytrocytov a rheologických vlastností krvi. 
To vedie k chronickej hypoxii sietnice a v konečnom dôsledku k po-
rušeniu integrity vonkajšej a vnútornej hematoretinálnej bariéry, čo 
vyúsguje do klinického obrazu DR.

V klinickom obraze sú ako prvé zmeny pozorované mikroaneury-
zmy (MA) (obr. č. 2; Kanski 1999). V neskoršom priebehu vznikajú 

komplikácie DM počet %

diabetická retinopatia 18/428 4,2

diabetická katarakta (typu snehových vločiek) 1/428 0,02

tranzitórna myopia variabilný

Tab. č. 1: Komplikácie DM

DM 1. typu DM 2. typu

počet pacientov 428 7

priemerný vek pri vzniku DM (roky) 7,5 9,9

priemerné trvanie DM (roky) 5,6 6,4

HbA1c (%) 10,1 5,9

výskyt DR (%) 4,2 0

Tab. č. 2

DM 1. typu 
bez DR

DM 1. typu 
s DR

vek pri vzniku DM (roky) 7,6 5,0

trvanie DM 1. typu (roky) 5,3 11,6

trvanie DM 1. typu do vzniku DR (roky) – 10,2 (9–14)

vek pri vzniku DR (roky) – 15,2 (10–17)

HbA1c (%) 10,0 10,7

Tab. č. 3

DR oči pacienti

NPDR bez KSME 25 14

NPDR s FKSME 8 4

spolu 33 18

Tab. č. 4

Obr. č. 1: Miesta poškodenia zrakového analyzátora pri DM (upra-
vené pod[a: Naumann et Apple 1980)

Obr. č. 2: Schéma vzniku mikroaneuryziem (upravené pod[a: 
Kanski 1999)

Obr. č. 3: Schéma vzniku tvrdých exsudátov (upravené pod[a: 
Kanski 1999)
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tvrdé exsudáty (TE) z presakujúcej plazmy (obr. č. 3). Spočiatku sú 
ojedinelé, neskôr môžu konfluovag a tvorig typickú hviezdicovitú 
štruktúru v centrálnej oblasti sietnice. 

Pri progresii ochorenia sa pridružujú drobné intraretinálne he-
moragie (IRH). V pokročilejších štádiách DR je prítomná flebopatia 
(kjukaté vény s nepravidelným lúmenom), vznikajú intraretinálne mi-
krovaskulárne abnormality (IRMA), ktoré znamenajú vysoké riziko 
prechodu DR do proliferatívnej formy (PDR). Tá je charakterizovaná 
tvorbou neovaskularizácií (obr. č. 4) so sprievodným fibróznym tka-
nivom, ktoré vedie vo finálnej fáze k odlúpeniu sietnice.

V ktoromkojvek štádiu sa k danému obrazu môže pridružig 
edém makuly.

V roku 2003 bola Americkou asociáciou oftalmológov prijatá 
nová klasifikácia DR, ktorá hodnotí zvlášg nález na sietnici ako celku 
a zvlášg prítomnosg makulárneho edému.

Diabetic Retinopathy Disease Scale
� bez zrejmej retinopatie
� mierna NPDR (len MA)
� stredná NPDR (viac než MA; menej, než gažká)
� gažká NPDR (viac než 20 IRH v každom kvadrante)

� a/alebo korálkovité vény v 2+ kvadrantoch
� a/alebo prominujúce IRMA v 1+ kvadrantoch a bez 

známok PDR
� PDR (prítomné neovaskularizácie, sklovcové, preretinálne 

krvácanie)

Diabetic Macular Edema Disease Severity Scale
� diabetický makulárny edém neprítomný (bez prítomnosti 

zhrubnutia sietnice alebo TE na zadnom póle)
� diabetický makulárny edém prítomný

� mierny (zmeny na zadnom póle vzdialené od centra)
� stredný (zmeny sa približujú k centru, nezasahujú ho)
� gažký (zmeny zasahujú centrum makuly)

Predchádzajúca klasifikácia z roku 1989 je však výhodná pre 
praktické údaje, pomáhajúce sa orientovag v intervaloch doporuče-
ných očných kontrol:

Klasifikácia AAO (1989)
štádium a doporučený interval očných kontrol v mesiacoch 
� normálny nález, minimálna NPDR  12
� NPDR bez KSME    6–12
� NPDR s KSME    3–4
� PPDR     3–4
� PDR bez v. r. bez KSME   2–3
� PDR bez v. r. s KSME   2–3
� PDR s v. r.     3–4
� PDR nevhodná na koaguláciu   1–6

Za KSME sa považuje: 
� edém sietnice, zahŕňajúci centrum makuly, alebo oblasg do 

500 µm od jej centra
� tvrdé exsudáty v, alebo do vzdialenosti 500 µm od stredu 

makuly so súčasným edémom sietnice
� oblasg alebo oblasti edému sietnice v priemere 1 papilárny 

diameter (1 500 µm), alebo väčšom, ak ktorákojvek z jeho 

častí zasahuje do vzdialenosti 1 papilárny diameter a menej 
od centra makuly.

V našom súbore sme výskyt retinálnych komplikácií v zmysle 
diabetickej retinopatie pozorovali u 18 pacientov z celkového počtu 
428, čo tvorilo 4,2 %. Výskyt retinopatie sa zvyšoval úmerne s dlh-
ším trvaním diabetu, horšou kompenzáciou a celkovo vyšším vekom 
diegaga. U detí s DR bolo trvanie DM výrazne dlhšie: priemerne 
11,6 roka, oproti 5,3 roka u detí bez DR. Bola prítomná horšia 
kompenzácia DM, (HbA1c 10,7 % verzus 10,0 %) u pacientov s DR. 
Tieto výsledky podporujú i práce iných autorov (Vozár et al. 1998; 
Cahill et al. 2000; Olsen et al. 2000; White et al. 2001; Barák et al. 
2002). V súvislosti so snahou o optimálnu kompenzáciu juvenilného 
diabetika sa vyskytuje korelácia častejšieho výskytu DR u pacientov 
so supranormálnym BMI (Hofer et al. 2002). Táto korelácia zrejme 
súvisí so zvýšenou inzulinorezistenciou u týchto pacientov, ako aj 
s prítomnosgou iných rizikových faktorov, napr. zvýšením hladiny 
cholesterolu.

Záver 
Na základe uvedených skúseností zisgujeme, že u detí sa vo vejkej 

väčšine vyskytujú len počiatočné, menej závažné štádiá DR. Treba 
však poznag rizikové faktory, ktoré vedú k vývoju pokročilejších 
štádií. U detí sú to najmä:

� trvanie DM. Charakteristický je vznik DR až po niekojko-
ročnom trvaní DM. Predpokladá sa, že ochranný vplyv pred 
vznikom DR má detská, primárne nepoškodená sietnica. V prie-
mere sa prvé známky DR objavujú po 10 rokoch trvania.

� kompenzácia DM. Je vejmi dôležitá už od začiatku ochorenia. 
Vo vejmi pokročilých štádiách DR nemá už správna kompen-
zácia na ochorenie priaznivý vplyv.

� obdobie puberty je rizikové sumáciou dlhšieho trvania DM 
a horšou metabolickou kompenzáciou v tomto období. 

� anémia zhoršuje existujúcu hypoxiu tkanív.
� BMI. Vysoký BMI predstavuje tiež závažný rizikový faktor 

potencovaním zlej metabolickej situácie pacienta.

V záujme vyhnúg sa závažným, zrak ohrozujúcim komplikáciám 
DM, sú účelné dispenzarizačné doporučenia: 

� Očné kontroly vykonávag 1× ročne, pri prvých príznakoch DR 
skrátig interval na 3–6 mesiacov, zvlášg v puberte a pri trvaní 
DM nad 5 rokov.

� Pri prvých zmenách v zmysle DR zintenzívnig metabolickú 
kontrolu.

� Vhodná je centralizácia dispenzarizácie na jednom pracovisku 
v rámci väčšieho regiónu.

� Dbag na náväznosg dispenzarizácie u mladých dospelých – t.j. 
u pacientov po 18. roku života.
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Obr. č. 4: Schéma vzniku vazoproliferatívneho faktora (upravené 
pod[a: Kanski 1999)

Obr. č. 5: Mierna NPDR bez ME

Obr. č. 7: Stredná NPDR so stredne ]ažkým MEObr. č. 6: Ťažká NPDR bez ME

Obr. č. 8: Záznam z vyšetrenia fluoresceínovou angiografiou stred-
nej NPDR so stredne ]ažkým KSME

Obr. č. 9: KSME v zobrazení optickou koherenčnou tomografiou 
(OCT)
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Vliv přístupu pacienta a lékaře 
k diabetické retinopatii při
diabetes mellitus 1. typu  

Souhrn:
Zaměřili jsme se na zhodnocení přístupu pacienta a očního lékaře k diabetické retinopatii 

u pacientů s diabetes mellitus 1. typu. Rozdílný přístup dokládáme na 4 kazuistikách. První pa-
cientka vzorně spolupracovala s očním lékařem před otěhotněním i v době těhotenství a po porodu 
má oční nález stabilizovaný s dobrým vizem. Druhý pacient sice chodil pravidelně na kontroly 
očního pozadí v místě bydliště, ale pro ztrátu vizu na jednom oku přišel na naše pracoviště sám. 
Třetí pacient nedodržoval léčebný režim a byl špatně kompenzován. Diabetická retinopatie se proto 
rychle zhoršila i přes veškerou léčbu oftalmologem. Čtvrtá pacientka byla pravidelně sledována 
od roku 1973 a léčena od roku 2000 fotokoagulací a pak pars plana vitrektomií. Ačkoliv chodí 
pravidelně na všechny kontroly, přece jen se po 37 letech léčby a relativně dobré kompenzace 
diabetu projevují komplikace.

Summary:
The effect of patient’s and physician’s approach to the diabetic retinopathy in type 1 diabetes 

mellitus
This paper analyses the attitude of both patient and ophthalmologist towards diabetic retino-

pathy in patients with diabetes mellitus type I. Distinct attitudes are illustrated on 4 case reports. 
The first patient cooperated with her ophthalmologist both before and during the childbirth. 
Afterwards the finding was stable and the visual acuity fair. The second patient was seeing his 
ophthalmologist quite regularly for a common examination of ocular fundus, but due to a re-
markable loss of visual acuity in one eye came to our department. The third patient didn’t follow 
any treatment and was badly compensated. His diabetic retinopathy deteriorated rapidly despite 
intensive ophthalmic care. The fourth patient was supervised regularly since 1973 and underwent 
a photocoagulation therapy and a pars plana vitrectomy in 2000. Although she sees her specialist 
for regular check-ups, after 37 years of treatment and relatively good compensation of diabetes 
mellitus complications still occur.

Procházková, L., Závorková, M., Hovorka, M., Benda, T. Vliv přístupu pacienta a lékaře k diabetické 
retinopatii při diabetes mellitus 1. typu. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 1: 15 –18, 2010.
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Lidmila Procházková, Martina Závorková, 
Martin Hovorka, Tomáš Benda
Oční oddělení Masarykovy nemocnice, Krajská zdravotní a. s., Ústí nad Labem

Úvod

Vzhledem ke stoupajícímu počtu diabetiků jsou diabetes mellitus 
(DM) a jeho komplikace závažným celospolečenským problémem. 
Diabetická retinopatie (DR) je pozdní komplikací diabetu, projevující 
se většinou po více než 10 letech trvání DM (Kolín 1994). Samo-
zřejmě záleží na kompenzaci diabetu, při dobré je tato průměrná 
doba překročena, při špatné naopak zkrácena. U diabetiků 1. typu, 
dobře kompenzovaných inzulínovou léčbou, dochází k projevům 

DR většinou později. Průběh DR nám může naznačit i celkovou 
prognózu pacienta. Pokud i přes veškerou léčbu dochází ke stálé 
progresi diabetické retinopatie až do stadia oslepnutí, pak se udává, 
že pacient nepřežije v průměru 5 roků.

Při zjištění diabetes mellitus jsou důležité kontroly očního 
pozadí, aby se včas zjistila přítomnost DR a aby byla ve správnou 
dobu zahájena léčba fotokoagulací. Pokud nejsou u pacienta s DM 
změny na očním pozadí, provádíme kontrolu očního pozadí po 1 
roce, při počínající neproliferativní DR po 6 měsících, při zhoršení 
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očního nálezu na středně pokročilou neproliferativní DR po 2–3 
měsících, při dalším zhoršení nálezu na pokročilou a velmi pokroči-
lou neproliferativní DR či proliferativní DR častěji. Smyslem je, aby 
v případě indikované fotokoagulace nebyla promeškána vhodná doba 
(Kalvodová 2002; Procházková 2006). U diabetiků 1. typu občas při 
minimálních změnách již rovnou nalezneme změny proliferativní, 
proto je nutné pečlivé vyšetření očního pozadí v mydriáze. 

Kazuistika 1
Žena, narozená v roce 1978, DM od 1982 (od 4 let), pravidelně 

sledována na našem oddělení od roku 1986 (od 8 let věku), první 
známky diabetické retinopatie (DR) v roce 2004, vizus (V) 5/10, 
5/7,5, proliferativní DR oboustranně (!). Provedena panretinální 
fotokoagulace (PR FK) (obr. č. 1a, 1b). V prosinci 2005 hemoftalmus 
vlevo, vstřebal se. V roce 2006 otěhotněla, těhotenství bylo předem 
konzultováno, má inzulínovou pumpu. Průběžně doplňovány FK 
body. Porod v únoru 2007. Podzim 2009 – V 5/5 oboustranně s vlastní 
korekcí, nález stabilizován (obr. č. 2a, 2b).

Kazuistika 2
Muž, narozený v roce 1957, DM od 1970 (od 13 let věku), pra-

videlně chodil na kontroly očního pozadí v místě bydliště jednou za 
rok. V září 2006 přišel sám pro zhoršení vizu vlevo. V 5/7,5, 1/50. 
Oboustranně proliferativní diabetická retinopatie s malou trakční 
amocí vpravo a totální trakční amocí vlevo (obr. č. 3a, 3b). Jiné 
komplikace diabetu neměl. Provedena panretinální fotokoagula-
ce vpravo a pars plana vitrektomie (PPV) se silikonovým olejem 
vlevo. Podzim 2009 – V 5/10, 1/50, vpravo trakční amoce s ležící 

makulou, vlevo nález klidný, sítnice leží, ale vizus nezlepšen (obr. 
č. 4a, 4b).

Kazuistika 3
Muž, narozený v roce 1987, DM od 1991 (od 4 let), pravidelně sle-

dován u dětské oční lékařky, oboustranně malá myopie, první známky 
DR v roce 2004, s fokální fotokoagulací započato v červenci 2006. 
Tehdy vizus 5/10 a 5/7,5. Nevhodné zaměstnání – vyučen kuchařem. 
Nedodržuje stravovací režim, jí sladké, pije alkohol, na kontroly chodí 
nepravidelně. Chronicky špatná kompenzace diabetu, odmítá inzulí-
novou pumpu. V lednu 2007 hospitalizován na JIP interního oddělení 
pro dekompenzaci renálních funkcí, poté oboustranně zhoršen oční 
nález. V únoru 2007 V 5/50 a 2/50, proliferativní DR oboustranně, 
zahájena PR FK (obr. č. 5a, 5b). V srpnu hemoftalmus vlevo, za 2 
měsíce provedena PPV vlevo. Při poslední kontrole v listopadu 2009 
V 5/15 a 1/30, vpravo trakce nad papilou a horní temporální arkádou, 
vlevo sítnice leží (obr. č. 6a, 6b).

Kazuistika 4
Žena, narozená v roce 1960, DM od 1973 (od 13 let věku), pra-

videlně sledována v místě bydliště, první známky DR oboustranně 
v roce 2000, zahájena fokální fotokoagulace (FFK) vlevo, V 5/7,5, 
5/7,5, v roce 2006 zahájena FFK vpravo. Průběžně doplňovány FK 
body. V roce 2007 neovaskularizace na disku vlevo, V 5/10, 5/10, 
postupně vlevo zhoršení vizu na 5/30 pro epiretinální membránu 
(ERM) (obr. č. 7a). V září 2008 PPV + odstranění ERM + peeling 
membrána limitans interna (MLI) vlevo, poté V 5/10, nález dosud 
stabilizován (obr. č. 7b, 7c). Od března 2009 zařazena do dialyzačního 

Obr. č. 1a: Kazuistika 1: OP 2004 – po PR FK 
Obr. č. 1b: Kazuistika 1: OL 2004 – po PR FK

a b

Obr. č. 2a: Kazuistika 1: OP 2009 – nález stabilizován, V 5/5 
Obr. č. 2b: Kazuistika 1: OL 2009 – nález stabilizován, V 5/5

a
b

Obr. č. 3a: Kazuistika 2: OP 2006, UZ vyšetření – proliferativní DR 
s malou trakční amocí, V 5/7,5 
Obr. č. 3b: Kazuistika 2: OL 2006, UZ vyšetření – proliferativní DR 
s totální trakční amocí, V 1/50

a b

Obr. č. 4a: Kazuistika 2: OP 2009 – trakční amoce s ležící makulou, 
V 5/10 
Obr. č. 4b: Kazuistika 2: OL 2009 – klidný nález po PPV, v oku 
silikonový olej, V 1/50

a b
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Obr. č. 5a: Kazuistika 3: OP 2007 – po PR FK, V 5/50 
Obr. č. 5b: Kazuistika 3: OL 2007 – po PR FK, V 2/50

a b

Obr. č. 6a: Kazuistika 3: OP 2009 – trakce nad papilou a horní 
temporální arkádou, V 5/15 
Obr. č. 6b: Kazuistika 3: OL 2009 – klidný nález po PPV, v oku 
silikonový olej, V 1/30

a bObr. č. 7a: Kazuistika 4: OL 2007 – neovaskularizace papily, prere-
tinální hemoragie, počínající epiretinální membrána, V 5/30
Obr. č. 7b: Kazuistika 4: OL 2008, OCT – epiretinální membrána, 
nález před operací
Obr. č. 7c: Kazuistika 4: OL 2008, OCT – nález po operaci (PPV 
s peelingem), V 5/10

Obr. č. 9a: Kazuistika 4: OP září 2009 – trakční pruhy kolem arkád, 
katarakta, V 1/30 
Obr. č. 9b: Kazuistika 4: OL září 2009 – klidný nález po PPV, kata-
rakta, V 5/10

a b

Obr. č. 8: Kazuistika 4: OP 
květen 2009 – neovaskularizace 
papily i ostatní sítnice, V 5/10

a

b

c
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programu, v květnu 2009 náhlé zhoršení nálezu vpravo, neovaskulari-
zace na disku i na ostatní sítnici, V 1/30, provedena PR FK (obr. č. 8), 
v červnu částečný hemoftalmus vpravo. Plánovanou PPV v CA nelze 
provést pro renální dekompenzaci, je připravována k transplantaci 
ledviny. I přes ráznou PR FK zhoršení nálezu vpravo. Podzim 2009 
– V OP 2/50, OL 5/10 (obr. č. 9a, 9b). Ačkoliv chodí pravidelně na 
všechny kontroly, přece jen se po 37 letech léčby diabetu a relativně 
dobré kompenzace DM projevují komplikace. 

Diskuse
Pacientka č. 1 – vzorná spolupráce lékaře a pacienta. Pacient č. 2 

– kam se oční lékař při kontrolách díval? Pacient č. 3 – komu není 
rady, tomu není pomoci. Pacientka č. 4 – přes veškerou spolupráci „se 
to zhouplo“. Přes pravidelné sledování a FK se nepodařilo zabránit 
progresi DR v době dekompenzace DM.

Pacientka č. 1 – první známky DR za 22 let, ihned provedena FK, 
při dobré kompenzaci DM i během těhotenství je i nález na očním 
pozadí stabilizován. Pacient č. 2 – DR za 36 let, ale nevíme, jak dlouho 
před tím již měl první známky onemocnění, nebog jeho oční lékařka je 
přehlédla. U DM 1. typu je typické, že zpočátku není postižena makula, 
a proto po FK vpravo i přes trakci makula leží a zůstává dobrý vizus. 
Pacient č. 3 – po 13 letech první známky DR, při špatné kompenzaci 
DM rychlá progrese DR. Pacientka č. 4 – první známky DR po 27 
letech, po FK ještě dalších 7 let nález stabilizován, pak se zhoršil při 
renální dekompenzaci.

Přes všechny pokroky, které byly učiněny v diagnostice, prevenci 
i léčbě DR, je toto onemocnění ve svém průběhu velmi nevypočitatel-
né. Fotokoagulace sítnice, která je destruktivní metodou, je i nadále 
jedinou efektivní léčbou DR (Sosna et al. 2001). Pars plana vitrekto-
mií řešíme ty nejtěžší nálezy, ale co se týče vizu, nemůžeme mít již 
velká očekávání. Nejčastěji dosáhneme vizu alespoň pro orientaci ve 
známém prostoru. Včas provedená FK stabilizuje poměry na sítnici až 
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II. Ostravské dny hyperbarické medicíny
1st Central European Conference of Hyperbaric and Diving Medicine
17. – 18. červen 2010, Velké Karlovice, Hotel Lanterna

Prezident konference:
MUDr. Michal Hájek

Organizační výbor:
Bc. Jana Kozubová, Jana Maršálková, Jarmila Tichavská, Ivana 
Šimková, Markéta Kis Pisti – Kozáková, MUDr. Stefan Kis 
Pisti, MUDr. Lukáš Bil, MUDr. Michal Hájek

Kontakt:
Centrum hyperbarické medicíny Městské nemocnice v Ostravě
Nemocniční 20, 728 80 Ostrava 1
tel.: 00420 596 192 483, e-mail: odhm@mnof.cz

Pořadatel:
Centrum hyperbarické medicíny, Městská nemocnice Ostrava
Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny

Témata konference:
Diving Medicine
Diving Physiology
Decompression Illness
News in diagnostics and treatment of PFO
Hyperbaric Medicine – recommended, optional and experimen-
tal indications
Hyperbaric Physiology
Experimental HBO
Oxygen Toxicity
Organization aspects of HBO treatment
Education of HBO staff
Aviation Medicine

pozvánka

na 10 let a má tedy jak individuální, tak sociálně-ekonomické pozitivní 
dopady. Úplná ztráta zraku a tím významně i možnosti aplikovat si 
inzulín je zvláště pro mladé pacienty velký problém a vede často 
k depresivním stavům. Proto je nutné dělat vše pro to, aby k takovým 
situacím docházelo co nejméně – dobře kompenzovat DM a pečlivě 
vyšetřovat oční pozadí v mydriáze. Počínající proliferativní změny se 
dají při letmém pohledu na sítnici snadno přehlédnout nebo zaměnit 
za drobné hemoragie. 

Závěr
Při dobré spolupráci pacienta s lékařem se dá zabránit těžkým 

komplikacím. Naopak nespolupráce pacienta vede k rychlejšímu 
rozvoji komplikací. Nejhorší je však situace, kdy pacient pravidelně 
chodí na kontroly a lékař progresi nálezu přehlédne.

Cílem těchto krátkých kazuistik bylo poukázat na nutnost spo-
lupráce pacienta a lékaře. Je třeba opakovaně upozorňovat diabe-
tology, že musí odesílat pacienty na oční kontroly, a také upozornit 
oftalmology, že je nutné vyšetřovat pacienty vždy v mydriáze, aby 
nepřehlédli čerstvé změny…
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Komentář

Je péče o nemocné se syndromem 
diabetické nohy dostatečná? 

Silvie Lacigová

V souladu s celosvětovým trendem počet nemocných s diabetes 
mellitus každoročně narůstá i v naší republice. Dostupnost a kvalita 
poskytované péče prodlužuje nemocným s diabetem život. Nelze 
se proto divit, že roste i počet chronických komplikací. Nejmenší 
nárůst ze všech komplikací je zaznamenán u syndromu diabetické 
nohy (SDN). 

WHO definuje SDN jako infekci, ulceraci a/nebo destrukci hlu-
bokých tkání spojených s neurologickými abnormalitami a s různým 
stupněm ischemické choroby dolních končetin. Tato komplikace 
postihuje přibližně kolem 40 000 nemocných ročně. Sedm tisíc z nich 
končí amputací. Tato statistika odpovídá údajům i z jiných evropských 
a amerických center. 

Péče o nemocné se SDN se v České republice datuje od 90. let 
minulého století a za tu dobu zaznamenala odborný i vědecký roz-
voj. V rámci České diabetologické společnosti vznikla v roce 2008 
Podiatrická sekce, která tematicky, odborně i vědecky řídí veškeré 
aktivity spojené se SDN. Zásluhou sekce a především entuziasmu 
prof. MUDr. Alexandry Jirkovské, CSc., začaly vznikat po celé 
republice podiatrické ambulance. Statut podiatrické ambulance byl 
udělen ambulancím, které prokázaly personální, odbornou a přístro-
jovou vybavenost k diagnostice a léčbě SDN. Podmínkou byla úzká 
spolupráce s chirurgem, invazivním rentgenologem, protetikem a dále 
adekvátní lůžkové zázemí. Ke konci roku 2009 bylo registrováno 32 
takovýchto ambulancí. 

Jedním z úkolů Podiatrické sekce ČDS je průběžné sledování 
diagnostiky a léčby SDN v ČR. Za tímto účelem byly zpracovány 
dotazníky ze všeobecných diabetologických a speciálních, výše 
popsaných podiatrických ambulancí. Výsledky byly prezentovány 
na tradičním mezioborovém sympoziu „Syndrom diabetické nohy“ 
na podzim 2009 v Praze a budou součástí odborného sympozia na 
Diabetologických dnech v Luhačovicích letos v dubnu. V následujícím 
odstavci si dovoluji prezentovat a komentovat nejpodstatnější závěry 
dotazníkového šetření. 

Prevence vzniku SDN ve všeobecně 
zaměřených diabetologických ambulancích 

Většina lékařů provozuje současně diabetologickou a interní 
ambulanci. Jeden lékař se stará nejčastěji o 1 500 nemocných s dia-
betem. 86 % dotázaných provádí preventivní vyšetření nohou, a to 
nejčastěji jedenkrát ročně. Všichni používají inspekci (100 %), 
vyšetření pulsací (89 %), taktilní čití pomocí monofilament (19 %). 
Vyšetření hlubokého čití pomocí ladičky provádí 79 % dotázaných. 
Diabetologové nejčastěji odesílají nemocné v riziku SDN k dalšímu 
vyšetření k angiologovi (45 %) a k neurologovi (44 %). Pokud již 

SDN vznikne, 41 % dotázaných odešle nemocné do nejbližší existující 
podiatrické ambulance, 31 % se obrátí na diabetologická centra (ale 
lékaři si často stěžovali na jejich přeplněnost), v 38 % se obrátí na 
spádovou chirurgickou ambulanci, jeden lékař spolupracuje s kožní 
ambulancí. Pouze jeden lékař uvažuje o získání statutu podiatrické 
ambulance, ostatní lékaři tuto aktivitu neplánují z důvodu absolut-
ního přetížení současnými povinnostmi, nebo z důvodu nedostatku 
prostor, financí, nepochopení vedení a nebo pro špatnou spolupráci 
se zdravotními pojišgovnami. 20 % lékařů si pochvaluje dobrou 
dostupnost již existujících podiatrických ambulancí a necítí potřebu 
zakládat si vlastní podiatrii.

Léčba SDN v podiatrických ambulancích
Většina podiatrických ambulancí vznikla v rámci interních oddě-

lení nemocnic nebo interních klinik. Jen ve 20 % se jedná o soukromé 
ambulance. Pracovní vytížení jednotlivých podiatrických ambulancí 
se značně liší, v souvislosti s místem, kde byly založeny. K nejvíce 
vytíženým ambulancím patří pražský IKEM, kde vykazují 40 hodin 
práce týdně ve 2 lékařích a 3 sestrách. Ve Zlíně se SDN věnují 31 
hodin týdně v 5 lékařích a 4 sestrách, v Praze v Motole 26 hodin týdně 
v 3 lékařích a 1 sestře, v naší ambulanci ve FN Plzeň věnujeme SDN 20 
hodin ve 2 lékařích a 4 sestrách. Téměř polovina sester z podiatrických 
ambulancí absolvovala mezinárodní certifikovaný kurz v péči o SDN, 
pořádaný již druhý rok v Diabetologickém centru IKEM. Všechny 
ambulance spolupracují s protetikem, jen polovina z nich s pediké-
rem. Pro lékaře není problém zajistit angiologické i angiografické 
vyšetření, případně i angioplastiku. Odpověw na otázku ohledně 
spolupráce s chirurgem na ambulancích i na chirurgických odděleních 
se diametrálně liší dotazník od dotazníku. Bohužel často není SDN 
chirurgy považován za závažnou komplikaci, kterou je nutné řešit 
a nelze čekat až na amputaci. V antibiotické léčbě panuje ve všech 

Jako členka výboru Podiatrické sekce 
ČDS si dovoluji pozvat zájemce o pro-
blematiku SDN na letošní podzimní 
mezioborové sympozium 
„Syndrom diabetické nohy“, 
které se uskuteční 26. listopadu 2010 
v Praze. Bližší informace budou včas 
uveřejněny na internetových stránkách 
ČDS (www.diab.cz).
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podiatrických ambulancích shoda, co se perorální i intravenózní léčby 
týče. Není na místě zde rozebírat jednotlivá antibiotika. Postupuje se 
podle doporučení ČDS. Každý zahajuje léčbu empiricky a následné 
úpravy provádí podle výsledků kultivace z defektů. Jednotlivé am-
bulance částečně používají speciální krytí, jejich druh se liší podle 
stadia hojení. Pokud jde o speciální metody k čištění rány, larvální 
terapii (Bioknife) používá dokonce 60 % ambulancí – zbytek se 
s touto technikou chce seznámit, metodu V.A.C. (vacuum-assisted 
closure) užívají zatím jen 4 ambulance. Tuto metodu si hodlá v příš-
tím roce zkusit dalších 7 ambulancí. Všechny ambulance používají 
k odlehčení postižené končetiny poloboty či jiné fixační ortézy. 30 % 
ambulancí používá i plastovou fixaci, z toho 3 ambulance si ji dokáží 
zhotovit samy. Většina ambulancí je vybavena ladičkou k vyšetření 
poruch vibrace. Zejména diabetologická centra vlastní i biothesiometr 
k přesnější kvantifikaci této poruchy. 

Mrzí nás, že nově navrhovaný výkon „Vyšetření rizika syn-
dromu diabetické nohy diabetologem“ nebyl nakonec do nového 
Sazebníku výkonů zařazen, i když byl schválen všemi příslušnými 
komisemi a zdůvodněn efektivitou při předcházení ulceracím 
a amputacím. 

doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.
I. interní klinika FN 
Diabetologické centrum Plzeň
alej Svobody 80 
304 60 Plzeň-Lochotín

Neznamená to, že bychom my diabetologové přestali vyšetřovat 
nohy našim nemocným, ale vidíme v tom přehlížení důležité proble-
matiky v diabetologii. 

Všichni víme, jakou chybou mohou být zatíženy dotazníkové 
akce. Podle výsledků zde popsaného průzkumu a rovněž na základě 
mé dlouholeté zkušenosti v problematice SDN mohu konstatovat, 
že dostupnost i kvalita péče o nemocné se SDN se každým rokem 
zlepšuje. Diabetologové také častěji myslí na nemocné zatím jen 
v riziku vzniku SDN. 

Daniela Hozdová
Obdélník
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Zastavení „U dvou Akordů“

ACCORD
Originální publikace:
The ACCORD Study Group. Effects of combination lipid therapy in type 2 diabetes mellitus. N Engl 
J Med 2010; DOI: 10.1056/NEJMoa1001282. Available at: http://www.nejm.org

The ACCORD Study Group. Effects of intensive blood pressure control in type 2 diabetes mellitus. 
New Engl J Med 2010; DOI: 10.1056/NEJMoa1001286. Available at: http://www.nejm.org

Tomáš Edelsberger
Privátní diabetologická ambulance, Krnov

Studie ACCORD 

Studie ACCORD probíhala v USA a Kanadě u 10 251 vysoce 
rizikových pacientů s diabetem 2. typu, kteří byli náhodně rozděleni 
do skupiny s intenzivní, resp. standardní kontrolou glykémie. 4 733 
účastníků bylo navíc randomizováno buw k intenzivní, nebo standard-
ní kontrole krevního tlaku (ACCORD BP) a zbývajících 5 518 paci-
entů buw ke kombinační léčbě hyperlipidémie pomocí simvastatinu 
a fenofibrátu, nebo simvastatinu v kombinaci s placebem (ACCORD 
LIPID). Studie ACCORD byla předčasně ukončena v roce 2008 
vzhledem ke zvýšené mortalitě zaznamenané ve skupině intenzivně 
snižující glykémie. Všichni pacienti z této větve byli nicméně převe-
deni na standardní kontrolu glykémie a jejich antihypertenzní, resp. 
hypolipidemická léčba zůstala nezměněna až do plánovaného konce 
sledování po 5 letech.

ACCORD-LIPID

Cíl studie
Posoudit, zda kombinační léčba statinem a fibrátem povede ve 

srovnání s monoterapií statinem k redukci kardiovaskulárních příhod 
u rizikových osob s diabetem 2. typu.

Metodika studie
5 518 pacientů s diabetem 2. typu léčených nezaslepeně simvasta-

tinem bylo náhodně přiřazeno k zaslepenému podávání fenofibrátu 
nebo placeba. Primárním sledovaným cílem byl první výskyt nefatál-
ního infarktu myokardu, nefatální mozkové příhody nebo kardiovas-
kulárního úmrtí. Průměrná doba sledování byla 4,7 roku. 

Výsledky studie

Roční incidence primárního endpointu byla 2,2 % ve fenofi-
brátové skupině a 2,4 % v placebové skupině (HR 0,92; 95% CI: 
0,79 až 1,08; p=0,32). Podobně s ohledem na všechny sekundární 
endpointy nebyly mezi oběma skupinami zaznamenány signifikantní 
rozdíly. Roční incidence úmrtí činila 1,5 % ve fenofibrátové sku-
pině a 1,6 % v placebové skupině (HR 0,91; 95% CI: 0,75 až 1,10; 
p=0,33). Analýzy provedené v předem určených podskupinách 
nicméně naznačily určitou rozmanitost léčebného efektu v závislosti 
na pohlaví (příznivý vliv na muže vs. potenciálně škodlivé působení 
kombinační léčby na ženy; p=0,01) a v závislosti na lipidogramu 
(příznivý vliv na osoby s vysokou vstupní hladinou triglycidů a níz-
kým HDL-cholesterolem; p=0,057). 

Závěry studie
Kombinace fenofibrát a simvastatin nevedla k signifikantní 

redukci kardiovaskulárních příhod, nefatálního infarktu myokar-
du ani nefatálních mozkových příhod ve srovnání se samotným 
simvastatinem. Tyto závěry nepodporují rutinní podávání této 
kombinační terapie u většiny vysoce rizikových pacientů s dia-
betem 2. typu.

ACCORD-BP

Cíl studie
Posoudit, zda intenzivní redukce systolického krevního tlaku na 

hodnoty <120 mmHg povede k redukci velkých kardiovaskulárních 
příhod u rizikových osob s diabetem 2. typu. 

abstrakta na www.geum.org/diakazuistiky
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Metodika studie

Celkem 4 733 účastníků s diabetem 2. typu bylo náhodně přiřa-
zeno k intenzivní léčbě hypertenze s cílem snížit systolický krevní 
tlak pod 120 mmHg, nebo ke standardnímu postupu s cílovým 
tlakem menším než 140 mmHg. Primárním sledovaným cílem byl 
první výskyt nefatálního infarktu myokardu, nefatální mozkové 
příhody nebo kardiovaskulárního úmrtí. Průměrná doba sledování 
byla 4,7 roku. 

Výsledky studie
Po 1 roce byl průměrný systolický krevní tlak v intenzivně léčené 

skupině 119,3 mmHg a ve standardně léčené skupině 133,5 mmHg. 
Roční incidence primárního endpointu činila 1,87 % v intenzivní 
a 2,09 % ve standardní skupině (HR 0,88; 95% CI: 0,73 až 1,06; 
p=0,20). Celková mortalita činila 1,28 %, resp. 1,19 % (HR 1,07; 
95% CI: 0,85 až 1,35; p=0,55) a roční výskyt mozkových příhod 
v jednotlivých skupinách 0,32 %, resp. 0,53 % (HR 0,59; 95% CI: 
0,39 až 0,89; p=0,01). K závažné nežádoucí příhodě v důsledku 
antihypertenzní léčby došlo u 77 z 2 362 osob v intenzivně léčené 
skupině (3,3 %) a u 30 z 2 371 osob ve standardní skupině (1,3 %); 
p<0,001. 

Závěry studie

Snaha o dosažení systolického krevního tlaku nižšího 
než 120 mmHg ve srovnání s hodnotou nižší než 140 mmHg neved-
la u rizikových pacientů s diabetem 2. typu k redukci fatálních či 
nefatálních kardiovaskulárních příhod.

Komentář

ACCORD-LIPID
Jestliže studie „nevyjde“ podle očekávání, je namístě pátrat po 

důvodech, proč se tak stalo. Proč nevedla kombinační léčba statinem 
a fibrátem v celé kohortě studie ACCORD k redukci KV příhod? Jak 
prokázala analýza podskupin, z přidání fenofibrátu ke statinu těží jen 
podskupina diabetických pacientů s vysokými hladinami triglyceridů 
a nízkým HDL-cholesterolem, což „naředí“ a zkreslí skutečný efekt 
této kombinační léčby. Kritéria lipidogramu pro zařazení pacientů 
do této studie byla navíc ve srovnání s jinými lipidovými studiemi 
poměrně volná, protože bylo potřeba rychle dosáhnout předem sta-
noveného počtu 10 000 zařazených osob. Dalším možným vysvětlením 
pro neúspěch studie je to, že účinnost fenofibrátu nedosahuje síly 

fenofibrát/simvastatin (n=2 765) 
počet příhod/rok

placebo/simvastatin (n=2 753)
počet příhod/rok

HR (95% CI) p

primární cíl
(velké fatální i nefatální KV příhody)

2,24 2,41 0,92 (0,79–1,08) 0,32

primární cíl + revaskularizace nebo 
hospitalizace pro srdeční selhání 

5,35 5,64 0,94 (0,85–1,05) 0,30

velká koronární příhoda 2,58 2,79 0,92 (0,79–1,07) 0,26

nefatální infarkt myokardu 1,32 1,44 0,91 (0,74–1,12) 0,39

mozkové příhody (všechny)  0,38 0,36 1,05 (0,71–1,56) 0,80

mozkové příhody (nefatální) 0,35 0,30 1,17 (0,76–1,78) 0,48

úmrtí 1,47 1,61 0,91 (0,75–1,10) 0,33

úmrtí kardiovaskulární etiologie 0,72 0,83 0,86 (0,66–1,12) 0,26

městnavé srdeční selhání 0,90 1,09 0,82 (0,65–1,05) 0,10

Tab. č. 1: ACCORD-LIPID: Srovnání kombinace fenofibrát/simvastatin vs. placebo/simvastatin

intenzivní léčba 
(n=2 363)

počet příhod

intenzivní léčba
(n=2 363) 

%/rok

standardní léčba
(n=2 371)

počet příhod

standardní léčba
(n=2 371)

%/rok
HR p

primární cíl 208 1,87 237 2,09 0,88 0,20

sekundární cíle

nefatální infarkt myokardu 126 1,13 146 1,28 0,87 0,25

mozková příhoda (všechny) 36 0,32 62 0,53 0,59 0,01

mozková příhoda (nefatální) 34 0,30 55 0,47 0,63 0,03

úmrtí (všechna) 150 1,28 144 1,19 1,07 0,55

úmrtí (kardiovaskulární příčiny) 60 0,52 58 0,49 1,06 0,74

Tab. č. 1: 2: ACCORD BP: Srovnání intenzivní vs. standardní léčby hypertenze
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gemfibrozilu, prokázavšího svoji efektivitu v klinických studiích HHS 
(Helsinki Heart Study) a VA-HIT (Veterans Affairs HDL Interven-
tion Trial) – tenkráte ještě bez všudypřítomnosti statinů. 

Neméně důležitou a hodně diskutovanou je otázka bezpečnosti 
kombinační léčby fibrátem a statinem. Z tohoto hlediska přinesla 
studie ACCORD-LIPID samá „pozitiva a jistoty“. Hladiny kre-
atininu ani incidence selhání ledvin či myositidy/rhabdomyolýzy 
nedosáhly ve srovnání s placebem statistické významnosti. Naopak ve 
fenofibrátové skupině byla zaznamenána redukce mikroalbuminurie 
i makroalbuminurie.

Je tedy ACCORD po studii FIELD dalším hřebíkem do pomy-
slné rakve fibrátů? Nebo je spíš dalším důkazem pro značnou hete-
rogenitu diabetické populace a tak naléhavě zdůrazňovanou potřebu 
individuálního přístupu při ovlivňování všech kardiovaskulárních 
rizikových faktorů našich pacientů?

ACCORD-BP
Jistě znáte ten pocit, když „vystřílíte“ u diabetika všechna anti-

hypertenziva a jeho krevní tlak nedosahuje stále kýžených cílových 
hodnot. Pokud budeme vycházet z výsledků ACCORDu, můžeme 
si oddechnout a trochu „sundat nohu z plynu“. 

Při pohledu na výsledky studie ACCORD-BP je rozhodně 
potřeba povšimnout si nižší incidence mozkových příhod (CMP) 
v intenzivně léčené skupině, která je v souladu se závěry řady dalších 
klinických studií, ve kterých snížení TK o 5–10 mmHg znamenalo 

40% redukci CMP. Četnost mozkových příhod však byla v této studii 
tak nízká, že by k prevenci jedné CMP bylo potřeba léčit 89 osob po 
dobu 5 let. A to navíc za cenu podstatného zvýšení výskytu nežádou-
cích příhod pramenících z těsné kontroly krevního tlaku. 

Snažit se o hodnoty nižší než 120 mmHg tedy patrně nemá racio-
nální důvod, tak jak to doporučují i aktuální revidované standardy pro 
léčbu hypertenze. Nezodpovězenou otázkou nicméně zůstává, jaká je 
tedy ideální cílová hodnota systolického krevního tlaku u diabetiků? 
Je to 130 nebo 140 mmHg? 

Nezbývá než dodat, že to hlavní, co nám studie ACCORD 
prostřednictvím svých výsledků sdělila, je potřeba stanovovat si při 
péči o diabetiky flexibilní a individuální léčebné cíle a neustále pře-
hodnocovat a přizpůsobovat míru agresivity uplatňovanou při snaze 
kontrolovat nejdůležitější kardiovaskulární rizikové faktory našich 
pacientů, tedy hyperglykémii, hyperlipidémii a hypertenzi.

MUDr. Tomáš Edelsberger
Privátní diabetologická ambulance
Říční okruh 26
794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz

III. Česko-Slovenský transplantační kongres
16.–18. 9. 2010, Špindlerův Mlýn

Termíny:
zaslání abstrakt: do 15. 5. 2010 
zaslání přihlášek k účasti, snížený registrační poplatek:
do 1. 7. 2010  
zaslání přihlášky k ubytování: do 1. 8. 2010   
storno registrace: do 15. 8. 2010  

Organizační sekretariát:
Congress Business Travel, s. r. o., Lidická 43/66, 150 00 Praha 5
tel.: 224 942 575, 224 942 579, fax: +420 224 942 550
e-mail: transplant2010@cbttravel.cz

Pořadatel:
Česká a Slovenská transplantační společnost

Témata kongresu:
� Dárci orgánů a etika transplantací
� Klinické aspekty transplantací ledvin
� Imunosuprese a její komplikace
� Transplantace srdce a plic
� Transplantace jater a slinivky břišní
� Chirurgické aspekty transplantací orgánů
� Transplantace tkání

pozvánky

www.transplant2010.cz

The 4th International Conference on Advanced Technologies
and Treatments for Diabetes (ATTD)
February 16–19, 2011, London

www.kenes.com/attd
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NAVIGATOR: Neoddálíš?
(Nateglinide and Valsartan in Impaired Glucose 
Tolerance Outcomes Research)

NAVIGATOR
Originální publikace:
Holman, R. R., Haffner, S. M., McMurray, J. J. et al. Effect of nateglinide on the incidence of dia-
betes and cardiovascular events. N Engl J Med 2010; DOI:10.1056NEJMoa.1001121. Available 
at: http://www.nejm.org
McMurray, J. J., Holman, R. R., Haffner, S. M. et al. Effect of valsartan on the incidence of dia-
betes and cardiovascular events. N Engl J Med 2010; DOI:10.1056NEJMoa.1001122. Available 
at: http://www.nejm.org

Tomáš Edelsberger
Privátní diabetologická ambulance, Krnov

Cíl studie

Posoudit schopnost ultrakrátkých inzulínových sekretagog 
(glinidů) a/nebo blokátoru systému renin-angiotenzin valsartanu 
redukovat riziko vzniku diabetu nebo kardiovaskulárních příhod 
u osob s porušenou glukózovou tolerancí. 

Metodika 
V této dvojitě zaslepené randomizované studii bylo 9 306 účast-

níků se zjištěnou poruchou glukózové tolerance a kardiovaskulárním 

(KV) postižením, případně rizikovými faktory pro KV nemoc při-
řazeno k léčbě nateglinidem (v dávce do 60 mg třikrát denně) nebo 
placebem. V souladu s 2×2 faktoriálním designem studie byla stejná 
skupina sledovaných osob randomizována k podávání valsartanu (do 
160 mg jednou denně), resp. placeba. Zároveň s farmakoterapií byli 
pacienti edukováni a vedeni ke zdravému životnímu stylu. Sledování 
incidence diabetu u zařazených osob probíhalo průměrně po dobu 
5 let. Hodnocen byl efekt nateglinidu na četnost tří primárních sle-
dovaných cílů: 1. vývoj diabetu, 2. základní kombinovaný KV endpoint 
složený z KV úmrtí, nefatálního infarktu myokardu, nefatální moz-
kové příhody nebo hospitalizace pro srdeční selhání a 3. rozšířený KV 

endpoint složený z komponent předešlého 
endpointu rozšířených o hospitalizaci pro 
nestabilní anginu pectoris a/nebo arteri-
ální revaskularizaci. 

Výsledky studie
Nateglinid

Po multivariabilní adjustaci nevedlo 
podávání nateglinidu ve srovnání s place-
bem k signifikantní redukci kumulativní 
incidence diabetu (36 %, resp. 34 %; HR 
1,07; 95% CI: 1,00 až 1,15; p=0,05), 
základního kombinovaného kardiovas-
kulárního endpointu (7,9 %, resp. 8,3 %; 
HR 0,94; 95% CI: 0,82 až 1,09; p=0,43), 
nebo rozšířeného kardiovaskulárního 
endpointu (14,2 %, resp. 15,2 %; HR 
0,93; 95% CI: 0,83 až 1,03; p=0,16). 
Nateglinid naopak vedl ke zvýšení rizika 
hypoglykémie.

Obr. č. 1: Design studie NAVIGATOR
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Valsartan

V podskupině pacientů léčených valsartanem byla zaznamenána 
kumulativní incidence diabetu 33,1 %, ve srovnání s 36,8 % v pod-
skupině pacientů užívajících placebo (HR 0,86; 95% CI: 0,80 až 0,92; 
p<0,001). Incidence základního kombinovaného KV endpointu (8,1 
% vs. 8,1 %; HR 0,99; 95% CI: 0,86 až 1,14; p=0,85) nebo rozšíře-
ného kombinovaného KV endpointu (14,5 % vs. 14,8 %; HR 0,96; 
95% CI: 0,86 až 1,07; p=0,43) se ve skupinách pacientů dostávajících 
valsartan, resp. placebo signifikantně nelišila. 

Závěry studie
Pětileté podávání nateglinidu osobám se známou poruchou 

glukózové tolerance a kardiovaskulárním onemocněním nebo zvý-
šeným KV rizikem nevedlo k signifikantní redukci incidence diabetu 
ani predefinovaných primárních složených kardiovaskulárních cílů. 

Pětileté podávání valsartanu stejné skupině osob vedlo k relativní 
14% redukci incidence diabetu (tj. o 38 méně případů diabetu u 1 000 
pacientů léčených po dobu 5 let), nevedlo však k signifikantnímu 
ovlivnění četnosti kardiovaskulárních příhod. 

Komentář
Nateglinid

Píše se rok 2010 a my máme k dispozici výsledky další velké 
preventivní studie, s napětím očekávané zejména diabetology a pre-
ventivními kardiology. Z čeho vlastně autoři a designéři této studie 
při jejím plánování vycházeli? Krátkodobá sekretagoga inzulínu 
– glinidy mají ze všech perorálních antidiabetik nejpříznivější vliv 
na postprandiální vzestupy glykémie, a to prostřednictvím zesílení 
časné sekrece inzulínu. K hypotéze o možném uplatnění nateglinidu 
v prevenci diabetu vedl právě fyziologičtější účinek glinidů na sekreci 
beta buňky ve srovnání s klasickými deriváty sulfonylurey. Reduk-
ce postprandiálních hyperglykémií mohla teoreticky vést k menší 

glukotoxicitě a výraznějšímu šetření beta buněk, stejně tak jako ke 
kardiovaskulární prevenci (akceptujeme-li postprandiální glykémii 
jako nezávislý KV rizikový faktor). Výsledky studie NAVIGATOR, 
tak jak byly prezentovány v online verzi New England Journal of 
Medicine, preventivní potenciál nateglinidu nepotvrdily. To ale 
neznamená, že NAVIGATOR definitivně zodpověděl otázku, zda 
lze snížením postprandiální glykémie redukovat incidenci KV one-
mocnění nebo diabetu. A to mimo jiné i proto, že hodnoty glykémie 
ve 2. hodině oGTT (prováděného jednou ročně) byly v nateglinidové 
skupině paradoxně vyšší než v placebové. Za příčinu tohoto jevu 
autoři považují „rebound“ efekt vznikající po vymizení účinku nate-
glinidu a tvrdí, že ke zkreslení celkový výsledků tímto jevem nedošlo. 
Dalším faktorem, který mohl zeslabit příznivé působení nateglinidu 
na prevenci diabetu či KV nemocí, byla současná intervence životního 
stylu, která samotná má značný preventivní efekt, jak víme např. ze 
studií FDPS (The Finnish Diabetes Prevention Study) nebo DPP 
(Diabetes Prevention Program). 

V prevenci diabetu nejsme i přes tento parciální neúspěch nateg-
linidu bezbranní. Kromě zmíněné intervence životního stylu existuje 
i na poli farmakoterapie dostatek validních dat pro metformin (DPP), 
akarbózu (STOP-NIDDM) i rosiglitazon (DREAM) jako poměrně 
účinných a bezpečných prostředků, jak oddálit zhoršení tolerance 
glukózy a nástup diabetu. Ze studie NAVIGATOR však pro nateg-
linid vyplývá i minimálně jeden pozitivní fakt. U osob s porušenou 
tolerancí glukózy prokázal kardiovaskulární bezpečnost (i přes mírný 
nárůst hypoglykemických příhod), která je v současné době u dia-
betiků a osob s porušenou regulací glukózy pod obzvláště přísnou 
kontrolou FDA, EMEA a ostatních národních i mezinárodních „SÚ-
KLů“. S narůstajícím významem a rozšířením inkretinových farmak 
se jistě dočkáme i klinických studií zkoumajících využití tohoto typu 
terapie jako preventivního prostředku.

Valsartan
Co se týče valsartanu, zůstala 14% redukce incidence diabetu 

rovněž trochu za očekáváním, které vycházelo ze závěrů předcháze-

primární cíle
nateglinid

n=4 645 (%)
placebo

n=4 661 (%)
HR (95% CI) p

progrese do diabetu 36,0 33,9 1,07 (1,00–1,15) 0,05

rozšířený kombinovaný KV endpointa 14,2 15,2 0,93 (0,83–1,03) 0,16

základní kombinovaný KV endpointb 7,9 8,3 0,94 (0,82–1,09) 0,43

Tab. č. 1: Studie NAVIGATOR – srovnání vlivu nateglinidu a placeba na výskyt tří hlavních primárních cílů

a – KV úmrtí, nefatální infarkt myokardu, nefatální mozková příhoda nebo hospitalizace pro srdeční selhání, hospitalizace pro nestabilní angínu pectoris, arteriální revaskularizace
b – KV úmrtí, nefatální infarkt myokardu, nefatální mozková příhoda nebo hospitalizace pro srdeční selhání

primární cíle
valsartan

n=4 631 (%)
placebo

n=4 675 (%)
HR (95% CI) p

progrese do diabetu 33,1 36,8 0,86 (0,80–0,92) <0,001

rozšířený kombinovaný KV endpointa 14,5 14,8 0,96 (0,86–1,07) 0,43

základní kombinovaný KV endpointb 8,1 8,1 0,99 (0,86–1,14) 0,85

Tab. č. 2: Studie NAVIGATOR – srovnání vlivu valsartanu a placeba na výskyt tří hlavních primárních cílů

a – KV úmrtí, nefatální infarkt myokardu, nefatální mozková příhoda nebo hospitalizace pro srdeční selhání, hospitalizace pro nestabilní angínu pectoris, arteriální revaskularizace
b – KV úmrtí, nefatální infarkt myokardu, nefatální mozková příhoda nebo hospitalizace pro srdeční selhání

STUDIE NAVIGATOR
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jících klinických studií se sartany a ACE inhibitory. Do těchto studií 
nicméně nebyly zařazeny výlučně osoby s porušenou glukózovou 
tolerancí a jejich součástí nebyla intervence životního stylu, což 
mohlo preventivní potenciál sartanů trochu nadhodnotit. Když ale 
použijeme nepřímé srovnání valsartanu s ramiprilem zkoumaným 
v preventivní studii DREAM (prováděné rovněž u osob s porušenou 
glukózovou tolerancí), byl valsartan v prevenci diabetu úspěšnější. 
Překvapením je i to, že valsartan v NAVIGATORu nevykázal sig-
nifikantní efekt na poli KV prevence, kde existuje celá řada studií 
s ACE inhibitory i sartany dokazujících příznivé působení těchto 
léků na snížení incidence KV příhod. Důvody lze vidět v poměrně 
výrazném drop-outu studie (13 %), stejně tak jako v užívání ACE 
inhibitorů i sartanů ve skupině pacientů přiřazených k placebu (24 %) 
a nonadherenci k valsartanu (34 % na konci studie). 

Závěrem lze říci, že základním kamenem v prevenci diabetu a kar-
diovaskulárních nemocí zůstávají důsledná dlouhodobá režimová 
opatření. U rizikovější skupiny osob s porušenou glukózovou tolerancí 
lze nabádat k časnému nasazení metforminu a při volbě antihyperten-
ziva upřednostnit léky ovlivňující renin-angiotenzinový systém, jejichž 

užívání na rozdíl od thiazidových diuretik či většiny beta-blokátorů 
není asociováno se zvýšeným rizikem vzniku diabetu. 

STUDIE NAVIGATOR
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Zlepšení kompenzace diabetes 
mellitus 2. typu po změně
bazálního analoga  

Souhrn:
Dlouze působící inzulínová analoga jsou moderním způsobem léčby diabetes mellitus (DM) 

a protože v nabídce léčebných možností není pouze jediný bazální inzulínový analog, neubráníme 
se dříve či později jejich vzájemnému srovnání. Na toto téma již také byly publikovány práce, 
které se srovnáním obou bazálních inzulínových analog zabývají a ve kterých je inzulín glargin 
dlouhodobým analogem, kterého je potřeba podávat ve srovnání s inzulínem detemir méně pro 
dosažení obdobné kompenzace diabetu (Hollander et al. 2008; Rosenstock et al. 2008; Swinnen 
et al. 2009). Kazuistika přináší srovnání kompenzace DM 2. typu a velikosti užité dávky inzulínu 
při léčbě inzulínem glargin a detemir u téže pacientky.

Summary:
An improvement of type 2 diabetes mellitus compensation following the change of basal analogue 
Long-acting insulin analogues represent a modern way of treatment of diabetes mellitus (DM) 

and as more than one basal insulin analogues are available their comparison can’t be sooner 
or later avoided. Several papers comparing two insulin analogues have been recently published 
considering the insulin glargine to be a long-acting analogue which, compared to insulin dete-
mir, requires smaller doses to achieve a comparable compensation of the diabetes (Hollander et 
al. 2008; Rosenstock et al. 2008; Swinnen et al. 2009). The paper provides a comparison of the 
compensation of type 2 diabetes mellitus and the amount of used doses of insulin glargine and 
detemir in the same patient.

Benešová, R. Zlepšení kompenzace diabetes mellitus 2. typu po změně bazálního analoga. Kazuistiky 
v diabetologii 8, č. 1: 25 –26, 2010.

Klíčová slova:

� dlouhodobě působící 
inzulínová analoga

� kompenzace diabetes 
mellitus

� hypoglykémie

Key words:

� long-acting insulin 
analogues

� compensation of diabetes 
mellitus

� hypoglycemia

Radka Benešová
Diabetologické centrum, Interní klinika, FN Ostrava

Úvod

Základním cílem léčby DM je dosažení co nejlepší kompenzace 
a oddálení pozdních komplikací DM. Ne vždy je cesta k dosažení cíle 
snadná, záleží také na spolupráci pacienta, mnohdy však zkoušíme 
různé kombinace terapie, než najdeme způsob léčby, který je pro 
daného pacienta nejvhodnější. Důležitá je také bezpečnost terapie 
(riziko hypoglykémie) a v případě zahájení inzulinoterapie také 
hmotnostní přírůstek po zahájení léčby.

Kazuistika
U 54leté pacientky byl diabetes mellitus 2. typu diagnostikován 

v roce 1994, v rodině se DM nevyskytoval. Z dalších onemocnění pak 
přítomna dyslipidémie na terapii fibráty, hyperurikéme a steatóza 
jaterní. Pacientka nekouří, hmotnost při zjištění DM 92 kg, BMI 
31,1 kg/m2.

Zpočátku byl diabetes kompenzován pouze dietními a režimový-
mi opatřeními, ale ještě v roce 1994 byla zahájena terapie perorálními 
antidiabetiky, a to glimepiridem. V roce 1999 byl pro neuspokojivou 
kompenzaci přidán metformin v maximální dávce a v březnu 2007 
rosiglitazon. Tato úprava medikace však již nebyla dostatečně účinná 
a nevedla k uspokojivé kompenzaci diabetu. Proto bylo pacientce 
v červnu 2007 navrženo zahájit léčbu inzulínem. S touto změnou 
terapie pacientka souhlasila. 

Léčba byla zahájena aplikací bolusového analoga aspart třikrát 
denně v dávce 3×10 jednotek a na noc byl aplikován bazální inzulín 
typu NPH v dávce 10 jednotek. Medikace metforminem byla pone-
chána v dávce 2×1 000 mg denně. Po této změně došlo k poklesu 
postprandiálních hodnot glykémie, přetrvávala však hyperglykémie 
nalačno. 

Inzulín NPH byl zaměněn za inzulín detemir v počáteční dávce 
14 jednotek. Tato dávka byla postupně zvýšena až na 46 jednotek 
denně. I při této dávce však byla glykémie nalačno v průměru kolem 
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10 mmol/l a hodnota glykovaného hemoglobinu 7,5 % (dle IFCC). 
V této době byla také zvýšena dávka inzulínu aspart o 6 jednotek/den. 
Po 1 roce terapie inzulínem vzrostla hmotnost pacientky o 4 kg na 
102 kg, BMI 34,7 kg/m2. Hypoglykémie se během léčby inzulínem 
nevyskytly. 

Za této situace byla upravena léčba a inzulín detemir byl nahra-
zen inzulínem glargin. Inzulín aspart i metformin byly ponechány 
v původních dávkách. Po 3 měsících léčby inzulínem glargin došlo 
k poklesu glykémie nalačno z hodnot kolem 10 mmol/l na hodnoty 
7–8 mmol/l a poklesu glykovaného hemoglobinu z hodnoty 7,5 % 
na 6,6 % (dle IFCC). Hmotnost byla stabilní a hypoglykémie se 
nevyskytly. Dávka bolusového inzulínu aspart se neměnila a dávka 
bazálního analoga glargin byla snížena o 4 jednotky na dávku 42 
jednotek/den. Při kontrole po 9 měsících od zahájení léčby inzu-
línem glargin zůstávají denní dávky inzulínů nezměněny (apart 36 
jednotek, glargin 42 jednotek). Glykovaný hemoglobin poklesl na 
hodnotu 6,2 % (norma), hypoglykémie se nevyskytují a hmotnost 
pacientky je stabilní. Zatím nebyly zjištěny ani makrovaskulární 
ani mikrovaskulární komplikace DM, pacientka nemá hypertenzi, 

dyslipidémie nadále uspokojivě kompenzována fibrátem, nedošlo 
k zásadním změnám v lipidovém spektru.

Závěr
Ve snaze o zlepšení kompenzace DM byla po řadě změn nastavena 

inzulinoterapie s užitím inzulínu glargin. Při srovnání s inzulínem 
detemir došlo ke snížení dávky inzulínu glargin a ke zlepšení kom-
penzace DM. V průběhu léčby nedošlo k výskytu hypoglykémie a také 
hmotnost zůstala stabilní.
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parametry 
kompenzace DM

inzulín 
detemir

inzulín glargin
po 3 měsících

inzulín glargin
po 9 měsících

HbA1c (%) 7,3–7,5 6,6 6,2

glykémie nalačno 
(mmol/l)

10,0–12,0 7,0–8,0 7,0–8,0

hypoglykémie ne ne ne

hmotnost (kg) 102 102 102

dávka bazálního 
analoga (U)

46 42 42

dávka bolusového 
analoga (U)

36 36 36

Tabulka
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Úvod

Gynekomastie je definována jako zvětšení prsní žlázy u mužů, na 
rozdíl od pseudogynekomastie, u níž je zvětšení prsou podmíněné 
tukem (Heresová et Vrzáňová 2003; Johnson et Murad 2009). Gy-
nekomastie se v průběhu života muže fyziologicky vyskytuje časně 
po narození, v pubertě a v séniu, zjednodušeně řečeno v obdobích 
jisté převahy ženských pohlavních hormonů. Výskyt gynekomastie 
v ostatních případech je považován za patologický. Příčiny zahrnují 
zevní faktory, nejčastěji léky (např. estrogeny, digitalis, spironolakton, 
cimetidin, flutamid, ketokonazol, blokátory vápníkového kanálu, 
kaptopril, benzodiazepiny), drogy (marihuana, heroin, amfetamin), 
diskutuje se i možný vliv fytoestrogenů. Všechny stavy, vedoucí k re-
lativně nižšímu poměru androgenů a estrogenů, mohou způsobovat 
gynekomastii: pokročilé jaterní léze či renální insuficience. Dále 
hypogonadismy, periferní (záněty, nádory varlat, stavy po chemo- 
či radioterapii, kastrace, anorchie, kryptorchismus) či centrální 
(hyperprolaktinémie, záněty hypofýzy či nádory), enzymové bloky 

steroidogeneze, které vedou k nedostatečné virilizaci mužského plodu 
(3-hydroxysteroidní dehydrogenáza, 17-hydroxyláza, 17,20-lyáza), 
a konečně také receptorové poruchy – syndromy rezistence na andro-
geny, testikulární feminizace či Reifensteinův syndrom. K periferním 
příčinám hypogonadismu patří Klinefelterův syndrom – trizomie go-
nozómů 47, XXY (Bojesen et Gravholt 2007). Klinefelterův syndrom 
se v populaci vyskytuje poměrně často s frekvencí až 1:500–1:1 000, 
jedná se o kompletní trizomii gonozomů (47, XXY) či mozaiku. 
Klinické projevy zahrnují vysoký vzrůst, eunuchoidní habitus, gy-
nekomastii, malá tuhá varlata, nedostatečný vývoj sekundárních 
pohlavních znaků, abnormální průběh puberty a infertilitu. Mohou 
být přítomny vývojové anomálie, obvykle dochází k poklesu kostní 
hmoty (Stepan et al. 2003). Pacienti s Klinefelterovým syndromem 
si stěžují na svalovou nevýkonnost, slabost, erektilní dysfunkci, pocit 
ztráty životní energie, pokleslou náladu. Laboratorně prokazujeme 
periferní hypogonadismus, s vysokými tropiny a nízkým testostero-
nem. Diagnózu na základě klinického podezření definitivně potvrdí 
chromozomální vyšetření s průkazem trizomie gonozomů. Léčba je 

Klinefelterův syndrom
– neobvyklá příčina gynekomastie

Souhrn:
Uvádíme kazuistiku 42letého muže vyšetřovaného v endokrinologické ambulanci pro gyne-

komastii. Laboratorně byl prokázán periferní hypogonadismus, klinicky pacient imponoval jako 
Klinefelterův syndrom, který byl posléze verifikován genetickým vyšetřením (karyotypem). Pří-
padem bychom rádi upozornili, že tento syndrom není v populaci vzácný a vodítkem ke správné 
(by] poněkud pozdní) diagnóze může být právě gynekomastie.

Summary:
Klinefelter’s syndrome – an unusual cause of gynaecomastia
We present a case report of a 42 year old man examined by the endocrinologist for gynaeco-

mastia. Peripheral hypogonadism was proved in lab tests. Clinical manifestation was suspicious 
from Klinefelter´s syndrome which was later confirmed by genetic test (karyotype). We would like 
to inform about in population quite widely distributed genetic syndrome the diagnose of which 
was successfully performed due to gynaecomastia as a leasing symptome.

Brunerová, L., Sotorník, R. Klinefelterův syndrom – neobvyklá příčina gynekomastie. Kazuistiky v dia-
betologii 8, č. 1 – Endokrinologie: 32 –34, 2010.
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Klinefelter Harry Fitch, jr. (1912–1990) – americký revmatolog a endokrinolog rakouského původu. Studoval na univerzitě ve Virginii, habilitoval na Lékařské škole Johna Hopkinse 1937 
a ve stejnojmenné nemocnici se zabýval interním lékařstvím. Sloužil v armádě, poté působil v Baltimoru jako profesor medicíny. V roce 1942 popsal poprvé jako vedoucí studie v Journal of 
Clinical Endocrinology geneticky podmíněné postižení, později pojmenované po něm jako Klinefelterův syndrom, známý ale také jako Klinefelter-Reifenstein-Albright syndrom, Klinefelter-
-Reifenstein syndrom a syndrom Reifenstein-Albright XXY. (Zdroj informací: archiv redakce)

Reifenstein Edward Conrad, jr. (1908–1975) – americký endokrinolog. Medicínu vystudoval na University of Syracuse v roce 1934, endokrinologii se začal věnovat pod vedením Fullera Albrigta. 
Za druhé světové války zkoumal metabolické aspekty rekonvalescence, vztahu endokrinního systému a kostí a metabolické aspekty hojení ran. Po válce se stal vedoucím endokrinologického 
oddělení Sloan-Ketteringova Institutu v New Yorku a působil i jako vedoucí výzkumu v jedné farmaceutické společnosti. (Zdroj informací: archiv redakce)
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KLINEFELTERŮV SYNDROM – NEOBVYKLÁ PŘÍČINA GYNEKOMASTIE

vstupně
po 6 měsících 

léčby

testosteron (nmol/l) 6,2 ↓ 20,6

free androgen index (%) 18,2 ↓ 74,1

volný testosteron (pmol/l) 19,8 ↓

LH (U/l) 17,9 4,2

FSH (U/l) 39,3 ↑ 5,3

SHBG (nmol/l) 34,3 36,4

estradiol (pmol/l) 75

prolaktin (µg/l) 73 ↑ 10,2

TSH (mU/l) 2,1 3,1

IGF-1 (µg/l) 66 ↓ 170

kortizol (nmol/l) 200 185

volný močový kortizol (nmol/den) 117

Tab. č. 1: Hormonální profil v době stanovení diagnózy a po 6 měsí-
cích léčby

Vysvetlivky: LH – luteinizační hormon; FSH – folikuly stimulující hormon; SHBG – glo-
bulin vážící pohlavní hormony; TSH – tyreotropní hormon; IGF – inzulínu podobný 
růstový faktor

založena na substituci testosteronu, gynekomastie, je-li přítomna, 
se doporučuje chirurgicky odstranit, nebog u pacientů s Klinefel-
terovým syndromem se až tisíckrát častěji v porovnání s ostatní 
mužskou populací vyskytuje karcinom prsu (Swerdlow et al. 2005; 
Weiss et al. 2005). Problémem zůstává, zvláště u kompletních forem, 
fertilita, nebog v kompletně dysgenetických gonádách není indukce 
spermatogeneze možná (Paduch et al. 2008).

Kazuistika
42letý pacient přišel do endokrinologické ambulance pro gyne-

komastii, přítomnou již od puberty, nicméně v posledních 6 měsících 
došlo k zvětšení a bolestivosti levého prsu. Z celkových příznaků udával 
větší únavnost, negoval poruchy sexuálních funkcí, holí se dvakrát 
týdně. Negoval bolesti hlavy či poruchy zorného pole, frakturu nikdy 
neměl. Léčí se pro hypercholesterolémii. V anamnéze je dále zajímavý 
údaj o hyperplazii gingivy, která byla odstraněna stomatochirurgicky. 
Příznaky puberty se objevily opožděně v 17. roce, růst pokračoval 
až do 21. roku. Pacient pracuje jako truhlář, je svobodný, bezdětný, 
žije s rodiči. Užívá pouze statin s ezetimibem, kouří do 5 cigaret/den, 
alkohol konzumuje příležitostně, abúzus drog neguje, alergický není. 
Rodiče jsou zdrávi, sourozence nemá. Fyzikálně: výška 200 cm, váha 
116 kg, TK 110/60 mmHg, TF 68/min, eunuchoidní habitus, ochlupení 
na končetinách nevýrazné, na hrudníku a břiše nepřítomno, pubické 
a axilární v normě. Obézní s centrální distribucí tuku. Klinicky impo-
nuje jako eutyreózní, lokální nález na krku negativní, bez známek M. 
Cushing. Gynekomastie je hmatná oboustranně, bez sekrece. 

Z provedených vyšetření: základní biochemické vyšetření a krevní 
obraz byly bez pozoruhodností, hormonální profil (viz tabulka č. 1) 
prokazuje periferní hypogonadismus, hyperprolaktinémii a snížený 
IGF. Inzulínový stimulační test vyloučil poruchu sekrece růstového 
hormonu (tabulka č. 2). Sonograficky je v obou prsech přítomna 
zvětšená mléčná žláza bez známek malignity. Magnetická rezonance 
zobrazila normální nález na hypofýze. Vyšetření karyotypu potvrdilo 
klinickou diagnózu Klinefelterova syndromu (obr. č. 1). Denzitome-
tricky bylo zjištěno vzhledem k věku významné snížení kostní hmoty 
(T skóre bederní páteře L1–4 −0,9, Z skóre −1,8; v oblasti krčku T 
skóre −0,2, Z skóre −0,5). 

Ve spolupráci s andrology jsme zahájili substituční léčbu 
testosteronem (1 000 mg testosteronu undekanoát 1krát za 3 mě-
síce i. m.), dále léčbu kabergolinem (Dostinex) v dávce 0,5 mg 
2krát týdně (s redukcí na 1krát za 2 týdny a výhledem vysazení 
léčby) a substituční léčbu kalciem (500 mg/den) a vitamínem D 
(880 j/den). 

Během 6 měsíců nastalo významné klinické zlepšení. Došlo také 
k ústupu lokálních příznaků v oblasti prsou, nicméně pro přetrvá-
vající gynekomastii jsme po dohodě s pacientem indikovali plastiku 
prsou, která byla k velké spokojenosti pacienta následně provedena 
na klinice plastické chirurgie. Pacient si pochvaloval menší únavu, 
pocit větší fyzické síly, redukci hmotnosti s maximem v oblasti ab-
dominální a vůbec se „konečně cítil jako chlap“. Laboratorní vývoj 
kopíroval klinické zlepšení s normalizací sledovaných parametrů 
(tabulka č. 1). Klinický genetik probral s pacientem možnosti repro-
dukce, pacient o reprodukci ovšem zatím neuvažuje.

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

0. 
minuta

30. 
minuta

60. 
minuta

90. 
minuta

růstový hormon (mIU/l) 0,1 0,3 22,7 10,3

glykémie (mmol/l) 5,2 2,2 4,0 4,3

Tab. č. 2: Inzulínový stimulační test k vyloučení snížené produkce 
růstového hormonu

Obr. č. 1: Karyotyp pacienta prokazující trizomii gonozómů 47, XXY

O
br

áz
ek

 z
 a

rc
hi

vu
 a

ut
or

ky



34 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 1/2010

E
N

D
O

K
R

IN
O

L
O

G
IE

MUDr. Ludmila Brunerová
II. interní klinika, FN Královské Vinohrady
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
e-mail: brunerova@seznam.cz

KLINEFELTERŮV SYNDROM – NEOBVYKLÁ PŘÍČINA GYNEKOMASTIE

Diskuse

Diferenciální diagnostika gynekomastie, nejen u tohoto pacienta, 
je poměrně široká. Nejčastější příčinou gynekomastie ve středním 
a vyšším věku je pravděpodobně farmakoterapie, méně často se 
prokáže hypogonadismus. U našeho pacienta jsme laboratorně 
zjistili periferní hypogonadismus, vzhledem k habitu bylo vyjádřeno 
podezření na Klinefelterův syndrom, který byl posléze potvrzen 
genetickým vyšetřením karyotypu. Příčina hyperprolaktinémie není 
zcela jasná, v úvahu přichází mikroadenom hypofýzy (pod detekční 
schopností MR) či lokální dráždění v oblasti mamm (?) s následnou 
zvýšenou produkcí prolaktinu. Jisté je pozitivní ovlivnění dopami-
nergními agonisty a příznivý vývoj s možností redukce dávek kaber-
golinu. Vzhledem k nižší hladině IGF jsme ještě provedli inzulínový 
stimulační test, který vyloučil poruchu sekrece růstového hormonu, 
hladina IGF byla pravděpodobně snížená sekundárně při hypogona-
dismu. Po dosažení normálních hladin testosteronu se hladina IGF 
zcela normalizovala.

Plastickou operaci prsou jsme indikovali nejen z kosmetických 
důvodů (na základě přání pacienta), ale také vzhledem k významně 
vyššímu riziku vzniku karcinomu mammy u pacientů s Klinefelte-
rovým syndromem.

Diagnóza Klinefelterova syndromu je obvykle stanovena v obdo-
bí puberty, v dospělém věku obvykle v případě infertility, či jiného 
vedoucího příznaku (např. gynekomastie).

Závěr
Uvedenou kazuistikou bychom rádi upozornili na rozšíření di-

ferenciální diagnostiky gynekomastie. Klinefelterův syndrom je po-
měrně častým genetickým syndromem, který se diagnostikuje typicky 
v pubertě. Pro pozdnější diagnostiku krom typického eunuchoidního 
habitu (nemusí být ovšem jasně vyjádřen) může být vedoucím přízna-

kem právě gynekomastie. Substituční léčba testosteronem a plastická 
operace gynekomastie podstatným způsobem zvyšuje kvalitu života 
pacientů a snižuje četná zdravotní rizika.
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Projekt COPAT (Chilhood Obesity Prevalence And Treatment)

nosti redukční léčby obézních dětí a adolescentů, sledování 
faktorů ovlivňujících vznik, vývoj a léčbu obezity

4. Vzdělávání odborné veřejnosti formou seminářů
Průběžné výsledky projektu COPAT prezentovala RNDr. 

Hana Zamrazilová na semináři v EÚ 26. 3. 2010. Bližší informa-
ce je možné získat rovněž na internetových stránkách projektu 
(www.copat.cz). 

Součástí projektu COPAT bude také v pořadí již druhé 
postgraduální školení v obezitologii pro pediatry a zdravotníky 
zabývající se léčbou dětské obezity (psychology, dietology, fyzi-
atry a školitele redukčních klubů), které se uskuteční ve dnech 
7.–11. 6. 2010 v posluchárně Endokrinologického ústavu. Účast 
na semináři je bezplatná (kontakt: Věra Raisová, tel: 224 905 236,
fax: 224 905 105, e-mail: vraisova@endo.cz).

(red)

V Endokrinologickém ústavu v Praze probíhá od srpna 2008 
do dubna 2011 projekt COPAT, zaměřený na výzkum dětské 
nadváhy a obezity. Získal grantovou podporu v rámci Norského 
finančního mechanismu. 

V České republice neexistuje v současné době jednotná 
koncepce péče o děti a dospívající s nadváhou a obezitou, ani 
strategie prevence dětské obezity. Projekt COPAT by měl přispět 
k jejich vytvoření.

Řešitelé projektu si proto stanovili čtyři hlavní úkoly:
1. Zmapování přístupů k diagnostice a léčbě dětské obezity
2. Provedení epidemiologické studie – epidemiologického 

screeningu výskytu obezity, abdominální obezity a ukaza-
telů metabolického syndromu u reprezentativního vzorku 
českých adolescentů

3. Provedení intervenční studie – sledování průběhu a úspěš-

zpráva
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Úvod

Sideropenická anémie je celosvětově i u nás nejrozšířenějším 
typem anémie. V dětském věku je její nejčastější příčinou zvýšená 
potřeba železa, a to hlavně v období kojeneckém bez většího rozdílu 
pohlaví a v období dospívání s převahou u dívek, kde se kombinuje 
se ztrátami krve v rámci menstruace. K méně častým příčinám 
u dětí patří nedostatečný příjem železa ve stravě, jeho nedostatečné 
vstřebání z GIT a krevní ztráty. Na základě laboratorních parametrů 
rozlišujeme tři stupně nedostatku železa: prelatentní sideropenii 
charakterizovanou sníženou hladinou ferritinu, latentní sideropenii 
charakterizovanou sníženou hladinou ferritinu i plazmatického 
železa a sideropenickou anémii, kdy se připojuje pokles hladiny 
hemoglobinu.

Růst je nespecifický, ale neobyčejně senzitivní indikátor zdravot-
ního stavu dítěte. Příčinou růstové retardace mohou být chronická 
onemocnění, choroby endokrinologické, dysplazie skeletu, některé 
chromozomální syndromy, malnutrice, psychosociální deprivace, ale 
nejčastěji (v 80 % případů) jde o tzv. idiopatický malý vzrůst, kam 
řadíme děti s familiárně menším vzrůstem, konstituční opoždění 
růstu a puberty a růstové poruchy, jejichž příčinu na současné úrovni 
medicíny a diagnostických metod nejsme schopni určit.

Celiakii můžeme definovat jako geneticky podmíněnou potravi-
novou intoleranci lepku vedoucí k autoimunnímu postižení tenkého 
střeva. Její výskyt v České republice je odhadován na 1:200–250, ženy 
jsou postiženy dvakrát častěji. Genetika hraje silnou úlohu, 95 % 
pacientů je HLA DQ2 pozitivních. Lepek (gluten) představuje směs 
bílkovin z povrchové části obilných zrn, etanolovou extrakcí lze tuto 
směs rozdělit na dvě frakce: gluteniny a prolaminy. Prolaminy pak 
můžeme ve vztahu k rozvoji celiakie rozdělit na tzv. toxické, které 
mohou vést k rozvoji tohoto onemocnění a po biochemické stránce 
jsou charakteristické vysokým obsahem aminokyseliny glutaminu 
(gliadiny v pšenici, hordeiny v ječmeni, sekaliny v žitu, aveniny 
v ovsu), kdežto prolaminy v rýži, kukuřici, prosu jsou netoxické 
a k rozvoji celiakie nevedou. Spouštěcí faktor autoimunního procesu 
většinou nevystopujeme, může jím být virová infekce, předčasná 
expozice nezralého slizničního imunitního systému GIT vůči lepku 
u kojence a jiné. V patogenezi celiakie hraje klíčovou úlohu enzym 
transglutamináza, fyziologicky se podílí na reparaci a stabilizaci po-
rušené pojivové tkáně tím, že ireverzibilně spojuje bílkovinné řetězce 
pomocí glutamyl-lysinové vazby. Mimo to je schopen deaminace 
nativních prolaminů, glutamin prolaminů převádí na glutamát. Glu-
tamát do molekuly prolaminu vnáší negativní náboj, který přitahuje 
buňky imunitního systému nesoucí znak HLA DQ2. Výsledkem je 

Růstové opoždění a sideropenie 
jako příznaky celiakie

Souhrn:
Autor předkládá kazuistiku osmiletého hocha odeslaného k vyšetření pro recidivující siderope-

nickou anémii. Při prvním kontaktu hoch nápadný svým malým vzrůstem, byl totiž stejně vysoký 
jako jeho o 2,5 roku mladší bratr. Kombinace sideropenie a růstové retardace vedla k podezření 
na chronické onemocnění, což potvrdil výsledek laboratorního screeningu záchytem pozitivity 
protilátek proti endomysiu a transglutamináze. Hoch předán s diagnózou celiakie do péče gast-
roenterologické ambulance.

Summary:
A growth retardation and sideropenia as symptoms of coeliac disease
The author presents a case history of a seven years old boy, referred to a consultation for 

recurrent sideropenic anemia. His small growth was apparent at the first consultation; he was as 
tall as his 2.5 years younger brother. A combination of sideropenia and growth retardation was 
suspicious of a chronic disease, which was confirmed by laboratory screening, which detected 
positive antibodies against endomysium and transglutaminase. The boy was diagnosed with celiac 
disease and referred to further follow up at the gastroenterology out-patient.

Veselý, O. Růstové opoždění a sideropenie jako příznaky celiakie. Kazuistiky v dia betologii 8, č. 1 
– Endokrinologie: 35 –37, 2010.

Klíčová slova:

� růstová retardace

� sideropenie

� celiakie

Key words:

� growth retardation

� sideropenia

� celiac disease

Ondřej Veselý1, 2

1Dětská endokrinologická ambulance Svitavské nemocnice a. s.
2Ústav patologické fyziologie, LF UP Olomouc
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autoimunní reakce namířená proti sliznici tenkého střeva, následně 
atrofie sliznice a malasimilace živin. 

Klinicky to může vést až k známé triádě symptomů malabsorpčního 
syndromu: průjem, úbytek na váze, progredující slabost, někdy jen recidi-
vující bolesti břicha. Ovšem pouze asi 20 % pacientů má tyto klasické 
příznaky, u zbývajících 80 % je klinický obraz atypický či vůbec žádný 
(fenomén ledovce). K atypickým příznakům můžeme počítat: růstovou 
retardaci, chudokrevnost, osteoporózu, poruchy menstruačního cyklu, 
plodnosti, potraty, hypotrofii plodu, úzkosti, deprese, periferní neuropatii, 
kožní vyrážky. Nejvážnějším pozdním rizikem neléčené celiakie je vznik 
lymfomů střevních i mimostřevních. 

Zlatým standardem diagnostiky celiakie zůstává vyšetření bioptic-
kého vzorku sliznice tenkého střeva, nicméně vhodně zvolená sérodia-
gnostika autoprotilátek má vysokou výpovědní hodnotu. Při vyšetření 
kombinace protilátek proti endomysiu (EMA IgA) a transglutamináze 
(tTGA IgA) dosáhne senzitivita i specificita 99–100 %. Odběr je 
nutné doplnit o vyšetření IgA protilátek k vyloučení IgA deficitu, 
který se u pacientů s celiakií vyskytuje asi ve 2 % a vedl by k falešné 
negativitě vyšetření, resp. v případě průkazu IgA deficitu je potřeba 
EMA a tTGA došetřit ve třídě IgG. Protilátky proti retikulinu (ARA) 
jsou k diagnostice celiakie nevyhovující pro velmi nízkou senzitivitu 
a specificitu (obé okolo 60 %), u protilátek proti gliadinu (AGA) je 
senzitivita udávána okolo 90 % a specifita asi 80 %.

Léčba celiakie spočívá v celoživotní bezlepkové dietě.

Kazuistika

Toník byl odeslán praktickou lékařkou začátkem léta 2008 
k vyšetření za hospitalizace pro recidivující chudokrevnost. Anémie 
byla zachycena poprvé náhodně v rámci odběrů pro nechutenství, 
odmítání masa, ojedinělé zvracení (bez průjmů, bez bolestí břicha, 
bez hubnutí) v červenci 2007, hladina Hb byla 110 g/l. Krevní obraz 
nejprve zkontrolován v září 2007, kdy Hb klesl na 106 g/l, S-Fe 
6,1 µmol/l, proto zahájena substituce železa po dobu 3 měsíců. V pro-
sinci 2007 Hb 119 g/l, S-Fe 4,3 µmol/l a ferritin 7,7 ng/ml (norma 
30–300 ng/ml), podávání železa ukončeno. V červnu 2008 při pre-
ventivní prohlídce v 8 letech zkontrolován krevní obraz, hemoglobin 
znovu klesl na 107 g/l.

Matka po příchodu na příjmovou ambulanci dětského oddělení 
hospitalizaci odmítla s odůvodněním, že chlapec má prázdniny a zda by 
problém nešlo vyřešit ambulantně. Jelikož v parere byl uveden i záchyt 
vyššího TSH 5,4 mIU/l v odběrech z června 2008, navrhli jsme matce 
vyšetření obou problémů v rámci endokrinologické ambulance. Matka 
toto akceptovala. Druhý den hocha do ambulance přivedla společně 
s jeho o 2,5 roku mladším bratrem, který byl stejně vysoký.

Při vstupním vyšetření ve věku 8 let náš pacient měřil na výšku 
119 cm, což odpovídalo 2. percentilu a −2,0 SD (směrodatná odchyl-
ka). Telefonicky od praktické lékařky zjištěna růstová data, ze kterých 
patrný od 3 do 7 let věku pozvolný pokles růstové rychlosti (40. ..30. ..25. 
percentil) spojený s pozvolným poklesem výšky v percentilové síti (18. 
..11. ..6. percentil). Mezi 7. a 8. rokem života pak došlo k dramatickému 
zpomalení růstové rychlosti (pouhé 2 cm/rok, −4,8 SD) a tím i pádu 
výšky pod 3. percentil (predikce finální výšky v dospělosti dle rodičů 
178±8 cm). Z laboratorních výsledků: Hb 116 g/l, MCV 70,9 fl, MCH 
23,1 pg, retikulocyty 0,014, leukocyty a trombocyty v normě, diferenciál 
opticky bez komentáře, S-Fe 8,7 µmol/l, ferritin pod 5 ng/ml, preal-
bumin 0,15 g/l (norma 0,15–0,45 g/l), IGF 1 85 ng/ml (norma 88–365 
ng/ml), sTSH 2,885 mIU/l, TPOAb, TGAb negativní. Ultrazvukové 
vyšetření štítnice strukturálně i velikostně v normě, játra, slezina, klička 
střevní bez patrného nálezu. Stolice na okultní krvácení negativní.

V souhrnu měl tedy chlapec růstovou retardací, sideropenickou 
anémii špatně odpovídající na léčbu a nevelké, ale přece jen určité GIT 
problémy. Nepřekvapí proto výsledky EMA IgA +++ a tTGA IgA 
439 U/ml (norma do 20 U/ml) a tím i diagnóza celiakie. Jednoznačná 
tyreopatie potvrzena nebyla.

Hoch byl předán do péče dětské gastroenterologické ambulance 
v Brně, na žádost matky a pro přesvědčivost kombinace klinických 
a laboratorních nálezů ušetřen enterobiopsie a rovnou doporučena 
bezlepková dieta. Při kontrole u nás v lednu 2009 a červnu 2009 
chlapec bez potíží, výška při poslední kontrole 124,8 cm (−1,9 SD) 
a růstová rychlost se během roku od stanovení diagnózy zlepšila na 
5,8 cm/rok (+0,7 SD). Zůstává sledován v naší ambulanci, labora-
torně a sonograficky zatím nadále bez známek vývoje autoimunní 
tyreoiditidy.

Diskuse
Mohla být diagnóza stanovena dříve? Mezi 3. a 7. rokem života 

chlapec klesl svou výškou o jedno percentilové pásmo. Výška při 
preventivní prohlídce v 7 letech byla na dolní hranici, ale stále ještě 
v pásmu rodičovského dědičného růstového potenciálu. Růstová 
rychlost mezi 5. a 7. rokem života na 25. percentilu. Praktickou dět-

Obr. č. 1: Dvojčata? Nikoliv! Vpravo náš pacient, vlevo jeho o 2,5 
roku mladší, stejně vysoký bratr
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skou lékařskou byly v červenci 2007 vyšetřeny protilátky na celiakii 
(ARA, AGA) a byly negativní. Na celiakii tedy pomýšleno bylo, 
otázkou je, zda by byly v té době pozitivní protilátky EMA a tTGA. 
Anémie byla sideropenická, k její diagnóze je potřeba vždy vyšetřit 
i ferritin, protože hladina plazmatického železa může být zavádějící. 
Po tříměsíční léčbě železem se u hocha sice upravila hladina hemo-
globinu (Hb 106..119 g/l), ale ferritin byl po léčbě velmi nízký, což 
při dostatečné substituční dávce mohlo v prosinci 2007 napovědět, 
že příčinou nebude zvýšená potřeba železa, ale porucha vstřebávání 
anebo pokračující ztráty. Po znovu se objevení anémie v červnu 2008 

byl hoch správně odeslán k podrobnějšímu vyšetře-
ní. Prognóza chlapce stran růstu je při dodržování 
bezlepkové diety dobrá a finální výška v dospělosti 
nebude pravděpodobně významněji snížena.

Chronická onemocnění, mezi něž celiakie patří, 
jsou u dětí jako příčina malého vzrůstu častější než 
endokrinopatie. Dokladem toho budiž fakt, že během 
jednoho kalendářního roku bylo v naší ambulanci dia-
gnostikováno 5 případů celiakie, všech 5 mělo růstovou 
retardaci a různý stupeň nedostatku železa, jeden z pa-
cientů měl IgA deficit a z obvodu přisel s „vyloučenou“ 
celiakií (negativní EMA a tTGA ve třídě IgA).

Závěr
Zdravé dítě zaujme do 2 let věku výškovou pozici 

v percentilové síti, která odpovídá jeho rodičovské 
predikci, a tuto pozici si pak drží. Výkyvy v růstu, ag už 
ve smyslu plus nebo minus, o více než jedno percenti-
lové pásmo, stejně jako růst mimo genetickou predikci 
je signálem k zamyšlení a následnému vyšetření dítěte 
ve spolupráci s dětským endokrinologem. 

Sideropenická anémie je spíše symptomem než 
diagnózou a i u dě tí by měla být vyšetřena co do eti-
ologie, než bude zahájena léčba železem. Její recidiva 
je pak jednoznačnou indikací k podrobnému pátrání 
po příčině.

Celiakie je onemocnění se stoupajícím výskytem 
v naší populaci, které je však značně poddiagnos-
tikováno. Základem úspěšné diagnostiky je proto 
pomýšlet na ni i v případech, kdy pacient má i jiné než 
jen gastrointestinální potíže. 
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Obr. č. 2: Mezi 5. a 7. rokem života pokles výšky o jedno percentilové pásmo, mezi 
7. a 8. rokem života pokles pod 3. percentil. Rodičovský dědičný potenciál vyznačen 
úsečkou na pravém okraji grafu. Při poslední kontrole, rok po zavedení bezlepkové 
diety, výška přesně na hranici 3. percentilu

Obr. č. 3: Mezi 7. a 8. rokem života výrazné zpomalení růstové rychlosti, naopak po 
zavedení bezlepkové diety její normalizace mezi 8. a 9. rokem života

MUDr. Ondřej Veselý
Dětská endokrinologická ambulance
Svitavská nemocnice, a. s.
Kollárova 7
568 25 Svitavy
e-mail: vodouch.ov.@centrum.cz 
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Dne 16. prosince 2009 se v historických prostorách Martinického 
paláce v Praze uskutečnilo slavnostní předání Cen ministryně zdravot-
nictví České republiky za lékařský výzkum za rok 2009. Ocenění získalo 
pět vybraných projektů, podpořených Interní grantovou agenturou MZ 
ČR. Jedním z nich byl projekt „Studium kandidátních genů a jejich role 
v patogenezi diabetes mellitus 2. typu a gestačního diabetu“. Požádali 
jsme hlavní řešitelku RNDr. Bělu Bendlovou, CSc., vedoucí 
Oddělení molekulární endokrinologie Endokrinologického ústavu v Praze, 
o odpovědi na několik otázek. 

Paní doktorko, proč jste se ve svém projektu zaměřili na diabetes 
mellitus 2. typu a gestační diabetes?

Jak víte, cukrovka – diabetes mellitus dnes patří k nejrozšíře-
nějším civilizačním chorobám a alarmující je, že se její manifestace 
posouvá do stále nižších věkových skupin. Diabetes mellitus je velmi 
heterogenní skupinou onemocnění. Okolo 90 % diabetiků má diabe-
tes mellitus 2. typu (DM2), který je výsledkem kombinace inzulínové 
rezistence s poruchou sekrece inzulínu. Nezanedbatelnou skupinu 
nemocných s diabetem tvoří gestační diabetičky, které jsou následně 
vystaveny vysokému riziku DM2. Skutečné příčiny DM2 nejsou dosud 
zcela ozřejmeny. Na základě množství nových poznatků je jasné, že 
patogeneze je velmi komplexní, multifaktoriální, způsobená inter-
akcí mezi predisponujícími genetickými faktory spolu s rizikovými 
vnějšími faktory, jakými jsou zejména dieta, fyzická aktivita, či stres. 
Diabetes je pro výzkum opravdu velkou výzvou.

Pátrání po genetických příčinách je důležité z několika důvodů. 
Identifikace genů, které ovlivňují náchylnost k diabetu, umožní 
lépe porozumět patofyziologickým příčinám DM2, ale také povede 
ke zlepšení prevence diabetu a umožní poskytování lepší, cílené, 
individualizované terapie. 

Na našem pracovišti se studiu genetických příčin diabetu 2. typu 
věnujeme téměř 15 let. Plynule jsme navázali na předchozí výzkum 
patofyziologie diabetu prováděný pod vedením MUDr. P. Štolby, 
CSc., zejména na zvířecích modelech. Od roku 2001 jsme se ve spo-
lupráci s německými kolegy z drážwanské univerzity začali zabývat 
i problematikou gestačního diabetu. 

Studium komplexních nemocí je „běh na dlouhou trag“. Vědci se 
snaží skládat velmi komplikovanou mozaiku genetických a vnějších 

Projekt Endokrinologického ústavu 
získal cenu za lékařský výzkum

faktorů, které, jak bylo řečeno, navíc působí ve vzájemných inter-
akcích. Existují různé strategie genetického výzkumu polygenních 
nemocí. Jejich společným nutným předpokladem je, abyste měli 
k dispozici velmi rozsáhlé soubory pacientů a kontrolních osob. 
Dovedete si jistě představit, jak organizačně, časově a v neposlední 
řadě i finančně náročné je takové soubory kompletovat. Pak teprve 
můžete začít s molekulárně genetickým studiem. 

Můžete krátce představit Váš výzkumný tým?
Krátce to asi nepůjde, protože takový výzkum vyžaduje spolu-

práci s mnoha odborníky z oboru molekulární genetiky, klinické 
biochemie a vnitřního lékařství. Na realizaci oceněného projektu se 
nejvíce podíleli moji nejbližší kolegové – RNDr. Markéta Vaňková, 
Ph.D., Mgr. Josef Včelák, RNDr. Petra Lukášová, Ph.D., a RNDr. 
Daniela Vejražková, Ph.D., kteří s obrovským nasazením pracovali 
nejen v laboratoři, kde zaváděli nové molekulárně genetické meto-
diky, testovali řadu kandidátních genů, ale prováděli sami i antro-
pometrická měření, skvěle zajišgovali organizační stránku projektu, 
nekonečné zadávání dat do databáze, včetně jejich vyhodnocování. 
Paní laborantky H. Vrátná, H. Opltová a A. Tošnarová prováděly řadu 
hormonálních stanovení a vyizolovaly všechny DNA. Pilně pomáhaly 
i diplomantky Mgr. O. Bradnová a Mgr. S. Pražáková.

Všichni dobrovolníci prošli Laboratoří funkční diagnostiky, 
vedenou prof. MUDr. K. Vondrou, DrSc. Pečlivý lékařský dozor 
u funkčních testů zajišgovaly zejména MUDr. H. Kvasničková, 
MUDr. K. Dvořáková a MUDr. S. Stanická, Ph.D., odběry pak sestry 
J. Novotná, R. Bajtlová-Šimonová, J. Kvíčalová a S. Štursová. Za 
stovky hormonálních a klinicko-biochemických stanovení vděčíme 
Ing. P. Hoskovcové, RNDr. M. Bičíkové a laborantům z oddělení 
klinické biochemie a oddělení steroidních hormonů.

Kompletizace souboru gestačních diabetiček byla realizována ve 
spolupráci s MUDr. K. Andělovou a sestrou M. Roedlovou z Ústavu 
pro péči o matku a dítě v Praze.

Na tomto místě bych chtěla velmi poděkovat všem svým milým 
kolegům, kteří mi vycházeli vstříc a zasloužili se o zdárný průběh 
prací. Děkuji i všem dobrovolníkům, kteří si v dnešní uspěchané době 
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udělali čas, aby se zúčastnili naší studie a pomohli tak vědeckému 
poznávání tak složitého problému, jakým genetické příčiny diabetu 
2. typu a gestačního diabetu bezpochyby jsou.

 
Váš projekt probíhal v letech 2004–2008. Kolik osob jste během 

této doby vyšetřili a jaká data se podařilo shromáždit?
V rámci projektu byly kompletovány a velmi podrobně charakteri-

zovány rozsáhlé soubory diabetiků 2. typu, prvostupňových potomků 
diabetiků, žen s gestačním diabetem a kontrol. V letech 2004–2008 
bylo celkem vyšetřeno 520 osob. Bylo provedeno více než 400 orálních 
glukózových tolerančních testů a přes 160 intravenózních inzulíno-
vých tolerančních testů. Bylo zjišgováno přibližně 180 hormonálních, 
klinicko-biochemických a antropometrických parametrů. Počítali 
jsme indexy inzulínové senzitivity a funkce beta buněk. Krom toho 
jsme zjišgovali pomocí dotazníků data týkající se osobní a rodinné 
anamnézy, dietetických zvyklostí, fyzické aktivity apod. Byla vytvo-
řena a průběžně upravována databáze Access, do které jsou všechna 
data ukládána. Jak jsem předeslala, navázali jsme na předchozí 
projekty, takže naše soubory jsou celkově rozsáhlejší – v databázi 
již máme více než 1 600 podrobně charakterizovaných osob. Právě 
podrobná fenotypová charakterizace jedinců je naší velkou devizou. 
Bylo genotypováno více než 30 polymorfismů aktuálně vybraných 
kandidátních genů, což představuje řádově desetitisíce analýz, a stu-

dován jejich možný vliv na rozvoj diabetu 2. typu, gestačního diabetu 
a na rozvoj metabolického syndromu a obezity.

Jaké jsou závěry Vašeho výzkumu? Které z nich považujete za 
nejdůležitější? 

Byla získána prioritní data týkající se frekvencí těchto polymor-
fismů v české populaci. Byly nalezeny některé asociace polymorfismů 
s antropometrickými či hormonálními klinicko-biochemickými 
parametry. Zdá se však, že vliv většiny studovaných polymorfismů 
je v patogenezi diabetu 2. typu, gestačního diabetu a metabolického 
syndromu u české populace spíše minoritní. Jejich vliv je však třeba 
v budoucnu opakovaně vyhodnocovat u rozšířených souborů a v in-
terakcích s dalšími geny či vnějšími faktory. 

Za nejvýznamnější výstupy považujeme studii námi vytipovaného 
kandidátního genu LRP5, který je koreceptorem účastným ve Wnt 
signalizační kaskádě. Zjistili jsme, že polymorfismus C/T (A1330V, 
rs3736228) asociuje s hladinami lačného i stimulovaného C-peptidu 
a inzulínu. Gen pro LRP5 by tak mohl být dalším kandidátním 
genem ovlivňujícím funkci pankreatických beta buněk (publikace 
nominována na cenu 10th Royan International Research Award). 
Dále pak např. studii, která potvrzuje význam interakce genového 
polymorfismu Pro12Ala (rs1801282) genu PPARG2 s hladinami 
a složením mastných kyselin. 

Výstupem projektu je 15 publikací (celkový IF=16,103), 5 kapitol 
v monografiích, 23 prezentací na mezinárodních a 26 na tuzemských 
konferencích, 4 vyzvané přednášky, 4 diplomové a 3 dizertační 
práce. 

Předpokládám, že získaná data bude možno dále využít…
Naše rozsáhlé a podrobně charakterizované soubory slouží 

i k dalším zajímavým studiím. Byl např. zhodnocen vliv hormonální 
antikoncepce na metabolické parametry, výskyt metabolického syn-
dromu u nediabetických jedinců, vliv dehydroepiandrosteronu a jeho 
sulfátu na inzulínovou senzitivitu aj. Naše databáze dat a DNA je 
skutečný poklad a bylo by hříchem ji dále nerozšiřovat a nevyužívat. 
Máme štěstí, že grantová agentura Ministerstva zdravotnictví pod-
pořila náš navazující výzkum. 

Pokud by se naši čtenáři chtěli s Vaším projektem seznámit podrob-
něji, je možno odkázat alespoň na některé publikace? 

Závěrečná zpráva projektu včetně publikací a prezentací je k dis-
pozici v knihovně Endokrinologického ústavu, v Národní lékařské 
knihovně v Praze či na Ministerstvu zdravotnictví. 

Naši publikační činnost je možno sledovat na http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed. 

Z publikací vztahujících se k projektu možno uvést např.: 
Bendlová, B., Vejražková, D., Burkoňová, D. et al. PPARgamma2 

Pro12Ala polymorphism in relation to free fatty acids concentration and 
composition in lean healthy Czech individuals with and without family 
history of diabetes type 2. Physiol Res 57, Suppl. 1: S77–S90, 2008. 

Bendlová, B., Hill, M., Zajíčková, K. et al. LRP5 C/T polymor-
phism in exon 18 is associated with C peptide and proinsulin levels 
patients with polycystic ovary syndrome and controls. Fertil Steril 90, 
3: 699–708, 2008. 

Bendlová, B., Vrbíková, J., Hill, M. et al. Dehydroepiandrosterone 
in relation to adiposity, glucose tolerance and lipid spectra in Czech 
non-diabetic population. Physiol Res 57, Suppl. 1: S67–S76, 2008. 

Členové řešitelského týmu projektu – zleva Mgr. O. Bradnová, 
H. Opltová, Mgr. J. Včelák, RNDr. B. Bendlová, MUDr. J. Vrbíková, 
RNDr. M. Vaňková
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Lukášová, P., Včelák, J., Vaňková, M. et al. Screening of mutations 
and polymorphisms in the glucokinase gene in the Czech diabetic 
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Šrámková, D., Krejbichová, Š., Včelák, J. et al. The UCP1 gene 
polymorphism A-3826G in relation to type 2 diabetes mellitus and 
body composition in Czech population. Exp Clin Endocrinol Diabetes 
115, 5: 303–307, 2007.

Lukášová, P., Včelák, J., Vaňková, M. et al. Regulační síg tran-
skripčních faktorů: klíčová role ve vývoji a funkci pankreatu. Čas Lék 
čes 146, 3: 227–234, 2007.

Vaňková, M., Lukášová, P., Zemanová, A. et al. Genetické příčiny 
mitochondriálního diabetu. Čas Lék čes 146, 3: 235–239, 2007.

Bendlová, B., Vaňková, M., Lukášová, P. et al. Studium genetických 
příčin polygenně determinovaných endokrinopatií – aneb trpělivostí 
k úspěchu. Čas Lék čes 146, 3: 198–204, 2007.

Šrámková, D., Bendlová, B. Alterované draselné kanály a jejich 
role v patogenezi diabetes mellitus 2. typu. Diabet Metabol Endokrin 
Výž 8, 1: 18–22, 2005.

Vejražková, D., Bendlová, B. Dva nadějné kandidátní geny 
v etiopatogenezi diabetes mellitus 2. typu – PPARgama2 a KCNJ11. 
Čas Lék čes 144, 11: 721–725, 2005. (vyšlo i v anglické verzi pro 
Medline)

Můžete na závěr zmínit, jaké úkoly řeší Oddělení molekulární 
endokrinologie v současné době?

V současné době řešíme jeden grantový úkol přímo navazující 
na oceněný projekt. Další projekt se týká studia patogenetických 
příčin syndromu polycystických ovárií. Krom toho se naši pracovníci 

podílejí na výzkumu genetického pozadí obezity dospělých i dětí 
(projekt COPAT), dále je ve spolupráci s britskými a řeckými kolegy 
řešen projekt, jehož cílem je zhodnotit klinické účinky několika typů 
bariatrických operací prováděných u obézních diabetiček a studovat 
metabolické změny, které tento zákrok provázejí. 

Vedle zmíněných polygenních endokrinopatií se naše oddělení 
již více než 15 let věnuje i studiu genetických alterací, které jsou 
příčinou karcinomů štítné žlázy, jejichž incidence neustále vzrůstá. 
V případě medulárního karcinomu štítné žlázy má molekulárně 
genetická analýza praktické využití v rutinní diagnostice, predikci 
a prevenci onemocnění. 

Vidíte, naše práce je pestrá a máme jí opravdu dost. Jsem ráda, 
že jsem obklopena velmi pilnými mladými lidmi, kteří i v nelehkých 
podmínkách současného lékařského výzkumu jsou plni nadšení 
a touhy po poznání. 

Blahopřejeme k získanému ocenění a přejeme mnoho dalších 
úspěchů ve Vaší práci.

Za rozhovor poděkovala Gabriela Bjalkovská

Kontakt:
Endokrinologický ústav
Oddělení molekulární endokrinologie
Národní 8
116 94 Praha 1
www.endo.cz 
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S objevem inzulínu, klíčového prostředku na léčení cukrovky, jsou 
nejčastěji spojována čtyři jména: kanadského vědce Fredericka Granta 
Bantinga (1891–1941), skotského lékaře Johna Jamese Richarda 
MacLeoda (1876–1935), kteří oba obdrželi v roce 1923 Nobelovu cenu 
za medicínu (právě za objev inzulínu), dále kanadského biochemika 
Jamese Bertrama Collipa (1892–1965) a dalšího Kanawana Charlese 
Herberta Besta, jemuž se dnes chceme věnovat podrobněji.

Narodil se ve městě West Pembroke ve státu Maine v USA ka-
nadským rodičům pocházejícím z Nového Skotska. Jeho otec Herbert 
Huestes Best byl vesnický lékař, který ordinoval na hranicích Kanady a 
USA, matka se jmenovala Luella Fisher Bestová. Pradědeček, major 
William Best, patřil v roce 1749 k zakladatelům města Halifax. Jako 
dítě malý Charles často doprovázel svého otce při návštěvách pacientů 
v bryčce tažené koněm. Po dokončení střední školy nastoupil Charles 
Best na univerzitu v Torontu, kde studoval umění. 

Jeho studia přerušila první světová válka. V jejím závěru se při-
hlásil jako dobrovolník a sloužil jako seržant u Kanadské tankové 
jednotky. V roce 1919 se vrátil do Toronta, aby pokračoval ve vysoko-
školském studiu na zdejší univerzitě. Změnil však studijní obor – zvolil 
si fyziologii a biochemii a zahájil přípravu na lékařské povolání. 
Během studia hrál profesionálně baseball. Vysokoškolský bakalářský 
titul získal v roce 1921 a pokračoval v magisterském směru. 

Spolu se svým spolužákem Clarkem Noblem byli už ve 4. ročníku 
a pracovali u již zmíněného profesora MacLeoda jako asistenti za 
demonstrátorský plat. Když Banting požádal MacLeoda o asistenta na 
provádění analýz krve, přidělil mu oba tyto studenty. Banting prohlá-
sil, že mu zatím stačí jeden asistent a tehdy prý Best a Noble losovali 
– hodili si mincí. Vyhrál Best, který měl o jednu motivaci k této práci 
navíc, nebog jeho teta zemřela v roce 1918 na diabetické kóma, a 17. 
května 1921 začal pracovat s Bantingem.

Pozoruhodné informace o výborné spolupráci obou vědců na-
lezneme v románu české spisovatelky Zdeňky Psůtkové „Doktor 
inzulín“. Banting o Bestovi tvrdil, že „má mnohem š@astnější povahu, 
je společenštější a také hezčí, vysoký, urostlý mladík“. Proti poněkud 
neohrabanému Bantingovi, pocházejícímu z farmářské rodiny, byl 
Best skutečný mladý gentleman s výborným chováním. Banting vyjímal 
psům slinivky břišní a Best prováděl analýzu krve a moči pokusným 
psům. Později prováděl chirurgické úkony i Best.

Zpočátku jejich spolupráce však zdaleka nebylo vše zcela idylické. 
Best musel věnovat spolupráci s Bantingem celé prázdniny, místo 
toho, aby se plavil na jachtě, hrál tenis nebo golf. Jednou jej Banting 
velmi zkritizoval za nepořádek v laboratoři. Vyčetl mu malý zájem 

o výzkum i to, že dostatečně pořádně nevymýval laboratorní sklo. 
Best nejprve zuřil, ale pak pracoval celou noc a ráno se v laboratoři 
všechno jen lesklo. Od té doby oba na výzkumu léku proti diabetu 
pracovali jako posedlí. Banting pak Besta opakovaně profesoru Mac-
Leodovi chválil za jeho čestnost, pečlivost a nestrannost.

Oba vědci se spolu dělili o nápady, o práci, o jídlo i o čaj. Banting 
Besta vyplácel ze svých skromných prostředků a občas mu za jeho 
práci zůstával dlužen. Když se jim něco podařilo, sedávali spolu na 
schodech ústavu torontské univerzity a zplna hrdla zpívali. O 7 let 
mladší Best Bantinga občas i mírnil a usměrňoval (například když došlo 
k velkému konfliktu Bantinga s profesorem MacLeodem a Banting 
chtěl z univerzity uprostřed rozdělané práce odejít, Best jej přesvědčil, 
aby zůstal, jinak že půjde také). Dokázal se jej však také zastat – když 
anglický fyziolog William Bayliss napsal do deníku Times tendenční 
článek, v němž všechnu zásluhu za objev inzulínu připsal svému kra-
janovi MacLeodovi a zcela pominul Bantinga, Best tehdy u profesora 
MacLeoda důrazně protestoval, byg neúspěšně.

Charles Herbert Best
(27. 2. 1899 – 31. 3. 1978)
Josef Švejnoha

Kapitoly z historie
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Banting společně s Bestem popsali své experimenty se slinivkami 
břišními u pokusných psů v článku nazvaném „Sekrece slinivky břišní“, 
jenž vyšel v únoru 1922 v časopisu Journal of Laboratory Medicine. 
Zopakujme obecně známou skutečnost, že prvním lidským pacien-
tem, kterému byl poprvé aplikován inzulín, byl čtrnáctiletý chlapec 
Leonard Thompson, který tehdy vážil již pouhých 65 liber a jeho 
ošetřující lékaři očekávali, že během několika týdnů zemře. Před 
podáním inzulínu tomuto chlapci udělali Banting s Bestem pokus 
sami na sobě – vzájemně si aplikovali inzulín, aby si ověřili, že nemá 
žádné vedlejší účinky. Inzulín Thompsonovi zachránil život. Dodej-
me, že žil ještě dalších 11 let a zemřel až v roce 1935, nikoli však na 
cukrovku, ale na pneumonii po motocyklové nehodě. 

Banting opakovaně zdůrazňoval, že bez Bestovy pomoci by 
inzulín nikdy nedokázal objevit a vyrobit (Best vynikal zejména při 
provádění biochemických testů na cukr v krvi a v moči). Nobelovu 
cenu za objev inzulínu v roce 1923 obdrželi společně Banting s Mac-
Leodem. Banting byl velmi rozhořčen, že touto cenou nebyl spolu 
s ním poctěn místo MacLeoda právě Best. Cenu nakonec přijal (dal 
se přesvědčit vlasteneckými důvody, že jde o první Nobelovu cenu 
v historii, která poputuje do Kanady), ale ihned po jejím obdržení 
zaslal Bestovi do Bostonu, kde přednášel pro studenty Harvardské 
univerzity, telegram tohoto znění: „Dělím se o Nobelovu cenu s Bestem. 
Bolí mě, že byl Best Výborem Nobelových cen opomenut.“

Best pokračoval ve studiu, magisterský obor dokončil v roce 1922 
a doktorát získal o tři roky později, kdy současně již pracoval také 
na komerčním získávání inzulínu. Udělejme malou odbočku do jeho 
soukromí – již během svých výzkumů psal milostné dopisy slečně 
Margaret Mahonové, která Bantingovi i Bestovi pomohla s úpravou 
rukopisu jejich prvního článku. Později byla známou historičkou 
a botaničkou. Best se s ní oženil v roce 1924 a později spolu měli dva 
syny. V roce 1926 se manželé Bestovi přestěhovali do Anglie, kde 
Charles pracoval dva roky na svém doktorátu v Londýně v labora-

toři Henryho Halleta Dala (1875–1968), nositele Nobelovy ceny za 
fyziologii a medicínu za rok 1936 (za objevy týkající se chemických 
procesů při přenosu nervových impulsů). Při této práci objevil enzym 
histaminázu, která je strategickým enzymem. V roce 1928 obdržel 
Best doktorát na londýnské univerzitě.

Ještě před získáním doktorátu se Best vrátil na univerzitu do ka-
nadského Toronta, kde byl jmenován vedoucím oddělení fyziologické 
hygieny. Tuto funkci zastával až do roku 1941. Po odchodu MacLeoda 
do důchodu se Best stal ve svých pouhých 30 letech vedoucím katedry 
fyziologie na lékařské fakultě torontské univerzity (v této funkci 
zůstal až do roku 1965).

Svými dalšími výzkumy Best prokázal, že laboratorní psi s od-
straněnou slinivkou břišní mají změny na játrech, dochází u nich 
k jejich ztučnění, podobně jako při cirhóze jater u alkoholiků. Spolu 
se svými spolupracovníky zjistil, že psy před ztučněním jater chrání 
lecitin. V roce 1930 izolovali cholin jako složku lecitinu a studovali 
úlohu cholinu při metabolismu. Ve 30. letech 20. století se Best rovněž 
zajímal o heparin. Objevil, že heparin je významnou protisrážlivou 
látkou při procesu srážení krve a snažil se jej vyčistit pro další využití 
v medicíně.

V roce 1941 se stal ředitelem lékařského výzkumu v kanadském 
námořnictvu. Ve stejném roce, po smrti Bantinga při leteckém ne-
štěstí, se stal vedoucím oddělení lékařského výzkumu na univerzitě 
v Torontu. Po přestávce způsobené druhou světovou válkou pokra-
čoval Charles Best v dalších výzkumech krve. Založil kanadský 
projekt využití krevního séra a aktivně se účastnil odběrů krve od 
dobrovolníků. Tento projekt byl předchůdcem transfúzních stanic 
Červeného kříže. Napsal řadu odborných článků a byl spoluautorem 
učebnic fyziologie.

Připomeňme rovněž, že Best aktivně pracoval pro společnosti 
diabetiků, kde organizoval přednášky pro pacienty a také letní 
rekondiční tábory pro děti trpící diabetem. V letech 1948–1949 byl 
prezidentem Americké diabetologické společnosti; později byl jejím 
čestným prezidentem. Byl také čestným prezidentem Mezinárodní 
diabetické asociace (IDF). V roce 1953 po něm univerzita v Torontu 
pojmenovala novou budovu pro lékařský výzkum. Ve stejném roce 
se stal prvním prezidentem Mezinárodní fyziologické unie. Velmi 
aktivní byl také jako zdravotnický expert Světové zdravotnické orga-
nizace a OSN. Svůj důchod trávil cestováním po světě se svou ženou. 
Charles Best získal za své výzkumy řadu medailí, cen a vyznamenání, 
byl oceněn papežem, anglickou královnou a hlavami řady států. 
V roce 2004 byl uveden do Síně slávy. Jeho dům ve West Pembroke 
se stal historickou památkou a byl přeměněn na muzeum. Zemřel 
v roce 1978 v Torontu a pohřben je, stejně jako Banting, na hřbitově 
Mount Pleasant v Torontu.

Mgr. Josef Švejnoha
U kombinátu 39
100 00 Praha 10 

Charles Herbert Best a Frederick Grant Banting při společné práci 
v laboratoři

www.geum.org/diakazuistiky
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Nutriční terapie

Bylinky a koření

Koření jsou části rostlin jako kořeny 
a oddenky (např. zázvor, kurkuma), kůra 
(skořice), listy a natě (typicky zelené 
natě, např. oregano, majoránka apod.), 
květy (hřebíček), plody a semena (např. 
anýz, chilli, kmín, paprika, pepř, vanil-
ka). Koření je nejen mocnou zbraní kaž-
dé kuchařky, ale vykazuje i významné 
zdravotní účinky. Koření se používá pře-

devším k dodání chuti a vůně pokrmům, 
některé z druhů koření ovlivňují i bar-
vu (např. kurkuma, paprika). Aby byla 
chu5 pokrmu co nejvýraznější, přidávají 
se byliny dvakrát – během vaření a pak 
krátce před podáváním. Pokud s nimi ale 
nemáte zkušenosti, používejte při vaření 
zpočátku pouze jeden druh. Vůně a chu5 
koření, které jsou charakteristické pro 
daný druh, jsou dány obsahem mnoha 
alkaloidů, silic, tříslovin atd.

Jak již bylo řečeno, koření neslouží 
pouze jako přísada do jídel, ale obsahu-
je mnoho důležitých látek. Např. zelené 
natě (petrželová, pažitka, řeřicha, kopr, 
na5 celeru, mladá na5 cibule apod.) jsou 
bohaté na vitamín A, beta karoten, vi-
tamín C a některé minerální látky (ze-
jména draslík, hořčík). Ve významném 
množství je zastoupen i vápník a žele-
zo, ovšem využitelnost těchto minerál-
ních látek je nízká. Zelené natě se hodí 
k ochucení tvarohových pomazánek, po-
lévek, k posypání na chléb, do zapéka-
ných jídel apod. Typickými jarními byli-
nami jsou kopřiva, smetanka lékařská, 
popenec a potočnice. Z kopřiv se připra-
vují čaje, přidávají se do nádivek, bylin-
kových polévek, dobrý je také kopřivový 
špenát. Mladé listy smetanky, popence 
a potočnice se hodí zejména do jarních 
salátů nebo polévek. K ozdobení tvaro-
hových dezertů, ovocných pohárů nebo 
např. mrkvového salátu lze využít kvě-
ty chudobek nebo violek. Z listů břízy, 
jahodníků nebo maliníku se připravují 
chutné čaje, nejvhodnější je 14denní po-
píjení 3 šálků čaje denně. Všechny uve-
dené byliny se vyznačují významnými 
léčebnými účinky a stejně jako zelené 
natě obsahují cenné vitamíny a mine-
rální látky. 

Koření také zvyšuje chu5 k jídlu, pod-
poruje vylučování trávicích š5áv a ně-
které druhy (majoránka, nové koření) 
působí antibakteriálně. Prokázány jsou 
i antioxidační a konzervační účinky. 
Zdravotní účinky některých druhů ko-

V několika dílech představujeme jednotlivé skupiny potravin, jejich přínos pro 
zdraví, eventuálně případná rizika. Součástí článku jsou vždy tabulky energetic-
kých hodnot vybraných potravin této skupiny. 

Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha

Potraviny ve výživových doporučeních 
(nejen) pro diabetiky
IX. díl – Koření a sůl
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Tab. č. 1: Obsah vybraných nutričních látek v zelených natích

druh (100 g)
vitamín A

DDD (1 mg)
vitamín C

DDD (100 mg)
vápník

DDD (1 000 mg)
železo

DDD (10–16 mg)

celerová na5 6 335 1 070 21,2

cibulka s natí 8 95 750 18,3

kopr 10 290 1050 20

pažitka 24 320 2120 86,3

petrželová na5 12 465 1320 29,4

špenát 16 54 530 20,7

Pozn.: DDD=denní doporučená dávka

Tab. č. 2: Předpokládané účinky některých druhů koření

druh koření účinek

bazalka zklidnění nervového systému, proti nevolnosti

fenykl proti nevolnosti, podpora tvorby mléka u kojících žen

koriandr podpora trávení

máta posílení imunitního systému, zklidnění podrážděného žaludku, při nachlazení

pažitka antioxidant, protiplísňový účinek

petržel prevence srdečních onemocnění, posílení imunitního systému, lepší hojení ran

rozmarýna stimuluje nervový systém a krevní oběh

černý pepř zvyšuje chu5 k jídlu

hořčice semínko protiplísňový účinek, zmírňuje deprese, podporuje krevní oběh

kari antioxidant, prevence onemocnění srdce a cév, tiší bolest při artritidě

kmín podpora trávení

skořice udržení vyrovnané glykémie
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ření jsou uvedeny v tabulce č. 2. Ener-
getická hodnota většiny druhů koření 
je vzhledem k používanému množství 
velmi nízká, podrobnější údaje udává 
tabulka č. 3. 

Zelené natě jsou v průběhu kuchyňské 
přípravy velmi citlivé na ztráty vitamí-
nů a minerálních látek, proto je nesekej-
te najemno, ale spíše trhejte na kousky 
a snažte se je používat v čerstvém sta-
vu. Zkuste si také vytvořit kořenící směs 
podle vlastní chuti z doma vypěstova-
ných bylinek.

Sůl
Sůl je také důležitou součástí stravy, 

protože obsahuje sodík a chlor, které 
jsou pro organismus potřebné. Sodík za-
braňuje ztrátám vody z těla a je potřeb-
ný pro činnost svalů. Chlor je součástí 
žaludeční š5ávy a udržuje rovnováhu 
mezi kyselým a zásaditým prostředím 
v těle. Navíc je sůl obohacována jódem, 
kterého bývá v běžné stravě často nedo-
statek. Nedostatek jódu způsobuje zhor-
šení funkce štítné žlázy. To ovšem nezna-
mená, že bychom měli solit bez omezení. 
Pro dospělé je podle Světové zdravotnic-
ké organizace doporučená denní dávka 
soli 4–6 gramů, průměrná spotřeba je 
však v České republice přes 12 gramů. 
Nadměrné množství soli prokazatelně 
zvyšuje krevní tlak. Na nadměrný příjem 
soli si dávejte pozor také při redukční 
die tě, jelikož zvyšuje chu5 k jídlu a vede 
k zadržování vody v těle. To může vést 
k mylnému dojmu, že redukční úsilí ne-
přináší očekávaný efekt a snižuje moti-
vaci k dalšímu úsilí. Zadržování tekutin 
bývá výrazné hlavně u žen v období před 
a během menstruace.

Spotřebu soli snížíte tím, že budete 
omezovat solení již při kuchyňské pří-
pravě a hotová jídla nebudete dosolo-
vat. Pozor si také dávejte na potraviny, 
které jsou na sůl bohaté – slané uzeniny, 
sýry, krekry, solené oříšky, ale i slané pe-
čivo, a některé minerální vody s vyšším 
obsahem sodíku. Značné množství soli 
obsahují také instantní pokrmy a naklá-
daná zelenina. Sůl je možné do značné 
míry nahradit kořením. U komerčně vy-
ráběných směsí koření si opět dávejte 
pozor na vyšší obsah soli, protože někte-
ré kořenící směsi ji obsahují jako jednu 
z hlavních součástí.

Kontakt:
khlavata@endo.cz

Tab. č. 3: Energetické hodnoty koření a bylin

druh energie (kJ) tuky (g) bílkoviny (g) sacharidy (g)

bazalka sušená 1 051 4,0 14,4 61,0

estragon sušený 1 235 7,2 22,8 50,2

fenykl 1 454 12,4 15,7 51,2

hřebíček 1 352 20,1 6,0 61,2

kari 1 433 11,9 10,8 58,4

kmín 1 497 13,6 15,8 52,4

kopr čerstvý 160 0,7 2,8 6,8

kopr sušený 1 059 4,4 20,0 55,8

majoránka sušená 1 135 7,0 12,7 60,6

paprika mletá 1 383 11,9 14,7 55,4

pažitka 161 0,7 3,4 4,8

pepř mletý 1 280 5,7 11,1 62,3

rozmarýna sušená 1 386 15,2 4,9 64,1

řeřicha 94 1,0 3,0 0,4

skořice 1 231 1,7 3,9 78,6

tymián sušený 1 156 7,4 9,1 63,9

Nutriční terapie

Tab. č. 4: Použití jednotlivých druhů koření

druh koření použití

pažitka saláty, tvarohy, vaječná jídla, polévky, houbové pokrmy

kopr saláty (hodí se hlavně k okurkám, řepě a mrkvi), mleté maso, tvarohová a vaječná 
jídla, marinády na ryby

petrželová na5 jídla z jednoho hrnce, bramborové pokrmy, zelenina, saláty, mleté maso, ryby, va-
ječná jídla, tvarohy

celerová na5 nákypy, drůbež, čerstvé sýry, polévky

křen smetanové omáčky k tučnějšímu masu nebo rybám, nakládaná zelenina, pomazánky

estragon saláty, polévky, ryby, drůbež, bylinkové máslo, ocet

paprika guláše, pečeně, drůbež, bramborová jídla, tvarohy, vaječné pokrmy

chilli součást kari koření, Nábelských past a omáček, pizza, masité pokrmy, jídla z jedno-
ho hrnce

kmín maso, bramborová jídla, tvarohy, čerstvý chléb

skořice sladká jídla, nákypy, pudinky, kompoty, mléčná rýže, v orientální kuchyni nádivky 
do masa a další nesladké pokrmy

koriandr zelí, luštěniny, pečivo, jehněčí a hovězí pečeně, zvěřina a ryby, kari směsi, čatní

pepř maso, drůbež, ryby, zelenina, saláty

nové koření nakládané ryby, hovězí, vepřové maso, marinády, uzeniny, červené zelí, vánoční 
cukroví, čatní

bobkový list maso, ryby, omáčky, zvěřina, kyselé zelí

řeřicha tvarohové a vaječné pokrmy, brambory, saláty

libeček polévky, zelenina, jídla z jednoho hrnce, jehněčí pečeně, tvarohová jídla

bazalka pokrmy s rajčaty, ryby, mletá masa, těstoviny, saláty, tvarohy

majoránka luštěniny, zelí, bramborová polévky, jídla z jednoho hrnce, játra

oregano jehněčí, skopové, pokrmy s lilkem, italská kuchyně obecně

O diabetu v časopise Diagnóza v ošetřovatelství
Historie diabetu mellitu
MUDr. Jitka Housová, Ph.D.
vyšlo v č. 2/2010 

Hubnutí ve 21. století…
MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
vyjde v č. 3/2010 (květen)

Epidemiologie diabetu
MUDr. Jitka Housová, Ph.D.
vyjde v č. 4/2010 (červenec)
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Odborné akce

Vzdělávací akce v roce 2010

• 22.–23. 4. 2010
VI. kongres „Hojení ran“ 
KC Nemocnice Na Homolce, Praha 5

• 22. 5. 2010 
II. konference „Sestra ve specializova-
né ambulanci“
(diabetologická, hojení ran, stomická, 
urologická, kardiologická, pediatrická)
KC Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, 
Praha 2

• 4. 6. 2010
III. konference „Nozokomiální nákazy, 
dezinfekce, sterilizace“
KC Nemocnice Na Homolce, Praha 5

• 28. 5.–6. 6. 2010
Odborná zahraniční školicí akce „Ná-
strahy komunikace ve zdravotnické 
profesi“
Chorvatsko (www.promediamotion.cz/
informace-chorvatsko-2010.html)

Akce jsou určeny pro nelékařské zdravotnické pracovníky (sociální pracovníky ve zdravotnictví, agentury domácí péče, vše-
obecné sestry, porodní asistentky, nutriční terapeuty, asistenty ochrany veřejného zdraví, ortoptiky, farmaceutické asistenty, 
fyzioterapeuty, ergoterapeuty).

Podrobné informace a přihlášky:
Promediamotion s. r. o., Na Rozcestí 1434/6, Praha 9, tel.: 777 558 729, e-mail: info@promediamotion.cz
www.promediamotion.cz/vzdelavaci-akce-2009.html

Poplatky:
(platba předem/pro předplatitele časopisu Diagnóza v ošetřovatelství/platba na místě)

• pro jednodenní akci: 300 Kč / 200 Kč / 450 Kč
• pro dvoudenní akci: 600 Kč / 500 Kč / 750 Kč.

• 15. 10. 2010
IV. konference „Diagnóza v ošetřova-
telství“ 
Infekce v místě operačního výkonu; Ho-
jení ran; Diabetologie; Péče o dítě 
KC Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, 
Praha 2

• 3. 12. 2010
V. konference „Soběstačnost, bolest, in-
kontinence“ 
KC Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, 
Praha 2

Tradiční pracovní setkání sester se i v letošním roce koná v rámci Diabetologických 
dní v Luhačovicích – v pátek 23. dubna ve Společenském domě.

Program
7.30–8.30 registrace
8.30–8.35 zahájení pracovního dne
8.35–10.00 1. blok
  (koordinátorka: Jitka Andrášková)
10.00–10.30 přestávka
10.30–13.00 2. blok – řízená diskuse u posterů
  (koordinátorka: Jaroslava Kreuzbergová)
13.00–14.45 3. blok
  (koordinátorka: Marie Jouklová)
14.45–15.00 závěr

16. pracovní den Sekce sester ČDS
Diabetes mellitus – varia
23. duben 2010, Luhačovice

Abstrakta z Pracovního dne Sekce sester ČDS 23. dubna 2010 v Luha-
čovicích naleznete v samostatném suplementu našeho časopisu s ná-
zvem „Sestra v diabetologii – Luhačovice 2010“.
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