
1KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 2/2010

Editorial

Self-monitoring, tedy samostatná kontrola diabetu, je sensu lato kontrolou všech důležitých parametrů 
kompenzace cukrovky samotným pacientem. Dnes je tento pojem používán častěji v užším pojetí jen pro 
sledování a hodnocení kontroly glykémie, případně glykosurie. 

V moderní terapii diabetu je kladen důraz na osobu diabetika a jeho podíl na léčbě vlastního onemocnění. 
Self-monitoring (v míře závislé na schopnostech pacienta i typu užívané terapie) je proto nedílnou součástí léčby 
nemocných s diabetes mellitus 1. i 2. typu. V souladu s posilováním role pacienta v léčbě se zvyšují i ambice 
při stanovení cílů léčby diabetiků a zpřísňují se cílové hodnoty metabolické kompenzace diabetu. Spolu s tím 
pochopitelně nabývá na významu i edukace diabetiků a jejich sebevzdělávání.

Pomineme-li ochutnávání moči jako specifickou metodu self-monitoringu glykosurie u diabetiků, začíná 
éra moderního self-monitoringu (především glykémií) přibližně v 50. letech minulého století – představením 
vizuálních testovacích proužků pro semikvantitativní stanovení glukózy v moči a později i krvi. První gluko-
metry byly na západ od našich hranic představeny v 70. letech a naše zkušenost s nimi začíná v podstatnější 
míře až po listopadu 1989.

Těžko si představovat, jaká by byla moderní terapie diabetu, a především inzulinoterapie, bez možnosti 
domácího měření glykémie. Léčba intenzifikovanými režimy, nebo dokonce inzulínovou pumpou by v takovém 
případě byla nejspíše vysoce rizikovou záležitostí, ne-li vůbec nemožná. 

V tomto čísle jsme se pokusili představit spíše opačnou vizi – tedy možnosti, které moderní technologie 
v diabetologii přinášejí lékařům a potažmo jejich pacientům s diabetem.

V čísle naleznete také rozšířenou přílohu věnovanou sestrám v diabetologii, která vychází z jejich četných 
požadavků na větší prostor pro další vzdělávání i publikační platformu. Rádi bychom vyhověli tomuto přání 
a obnovili Sestru v diabetologii jako samostatný časopis – záleží na tom, zda se podaří zajistit dostatek financí 
na jeho vydávání, a: již získáním grantu, nebo v podobě podpory významných sponzorů tomuto projektu. Již 
nyní ale bude možné najít články sesterské sekce našeho časopisu hned po vydání také na stránkách interne-
tového edukačního portálu DM2T (www.dm2t.cz).

Příjemné počtení a krásné léto přeje
za celou redakci Kazuistik v diabetologii i Sestry v diabetologii

Karel Vízner
šéfredaktor

Perspektivy

Fotografie na obálce:

Vinice u obce Kaysersberg 
v Alsasku

Alsasko je jedinou kla-
sickou vinařskou oblastí 
Francie, která si svou po-
věst vybudovala na čistých 
odrůdových vínech. 95 % 
produkce Alsaska tvoří bílá 
vína. Hornaté části Alsaska 
tvoří mozaiku malebných 
vinic a středověkých měst 
a městeček.

Stromek vinné révy,
Châteauneuf du Pape

Název jedné z nejproslulej-
ších francouzských vinař-
ských obcí Châteauneuf du 
Pape pochází ještě z doby 
dvojího papežství. Její 
území je známé kamenitou 
půdou, která v noci vydává 
teplo, akumulované během 
dne. Velikost, typ i hloubka 
uložení kamení stejně jako 
poloha vinic se různí, proto 
se můžeme setkat s nesčet-
nými variacemi vína z této 
vinařské obce.

(foto Mgr. Karel Vízner – GEUM)
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Kontinuální monitorace glykémie 
v České republice
– praktické aspekty  

Souhrn:
Kontinuální monitorace koncentrace glukózy v intersticiálním prostředí je relativně nová me-

toda kontroly terapie u pacientů s diabetes mellitus, která poskytuje podstatně více dat pro úpravu 
léčby než dosud běžný selfmonitoring. Přístroje tohoto typu měří hodnotu koncentrace glukózy 
v intersticiálním prostředí v intervalu 5 minut. Je třeba upozornit na mírný časový posun této 
hodnoty v porovnání s hodnotou glykémie v kapilární krvi v čase rychlých změn množství glukózy 
v těle (především po jídle či při fyzické námaze), která může činit 10–30 minut.

Summary:
The continuous monitoring of glycemia in the Czech Republic – the practical aspects
The continuous monitoring of glucose concentration in the interstitial environment is a relatively 

new method of checking the effect of therapy in patients with diabetes mellitus that offers significantly 
more data for the adjustment of therapy than common self-monitoring. This kind of instruments can 
measure the level of glucose concentration in the interstitial environment in a 5 minutes interval. A mild 
time-shift of this value compared to the glucose level in the capillary blood during rapid changes of 
glucose quantity in the body (particularly postprandial or during physical exertion), that can achieve 
10–30 minutes, should to be pointed out.

Brož, J. Kontinuální monitorace glykémie v České republice – praktické aspekty. Kazuistiky 
v diabetologii 8, č. 2: 4 –8, 2010.

Klíčová slova:

� kontinuální monitorace

� diabetes mellitus

� hypoglykémie

� uzavřený okruh

� intersticiální prostředí

Key words:

� continuous monitoring

� diabetes mellitus

� hypoglycemia

� closed-loop

� interstitial environment

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

Udržování normálních hladin glykémie či – v reálném životě 
– hladin blízkých normálním hodnotám vede u diabetika k drama-
tickému snížení četnosti dlouhodobých komplikací diabetu (Garg et 
al. 2004; Mazze et al. 2009). V posledních třech desetiletích došlo 
v tomto ohledu ke skokovému zlepšení umožněnému především 
dvěma skutečnostmi – významně se zlepšily léčebné možnosti 
(intenzifikované inzulínové režimy, analoga inzulínu, inzulínová 

pumpa, transplantace pankreatu či Langerhansových ostrůvků) 
a zároveň i možnosti aktuální kontroly terapie, dané vývojem přenos-
ných glukometrů a postupným etablováním pacientova „domácího 
selfmonitoringu“.

V současné době jsme svědky využití nové možnosti kontroly 
terapie – kontinuální monitorace glykémie. Tato metoda, která byla 
v posledních 10 letech prověřována v rámci experimentálních pokusů, 

typ senzoru princip měření
umístění 
senzoru

„zahřívání“ 
senzoru*

životnost 
senzoru

počet
kalibrací

frekvence 
měření

aktuální 
hodnoty

alarm

Guardian
REAL-Time

minimálně 
invazivní

elektrochemický
(glukózooxidáza)

podkoží 
břicha 2 h 144 h 2 denně 5 min ano ano

DexCom minimálně 
invazivní

elektrochemický
(glukózooxidáza)

podkoží 
břicha 2 h 168 h 2 denně 5 min ano ano

FreeStyle
Navigator

minimálně 
invazivní

elektrochemický
(glukózooxidáza)

podkoží 
paže 10 h 120 h 4 za celé 

období 1 min ano ano

Tab. č. 1: Srovnání ve světě reálně používaných přístrojů pro kontinuální měření glykémie 

* období, kdy se senzor adaptuje na intersticiální prostředí a během něhož neprobíhá měření
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učinila v posledním roce rázný krok ke svému praktickému využití 
a v České republice je dokonce metodou podporovanou úhradou 
zdravotními pojišbovnami.

Co přináší kontinuální monitorace
Přináší přesnější představu o změnách koncentrace glukózy 

v organismu. Zatímco dosavadní možnosti kontroly léčby glukome-
try přinesly pacientovi maximálně několik hodnot glykémie denně, 
kontinuální monitorace (byb samozřejmě kontinuální v uvozovkách) 
podává podstatně přesnější přehled o změnách glykémií.

Jak lze využít kontinuální monitor?
1. Jako ukazatel aktuální situace, kdy pacient systém využívá 

zejména:
� k prevenci hypoglykémií,
� ke korekci hyperglykémií.

2. Jako zdroj dlouhodobějšího přehledu glykémií (24–72 hodin), 
který umožní přesnější nastavení inzulínového režimu.

3. K detekci chyb v diabetickém režimu a jejich odstranění. 
Monitor popíše změny koncentrace glukózy při požití různých 
jídel, během fyzické aktivity apod.

Úskalí kontinuální monitorace
Největší úskalí kontinuální monitorace představuje místo, kde 

přístroj měří. Senzor je zaveden do podkoží a měří koncentraci glu-
kózy v intersticiální tekutině. Je třeba si uvědomit, že tato hodnota 
se od „klasické“ hodnoty glykémie (tedy z kapilární krve) může 
lišit. Rozdíl obou hodnot závisí do značné míry na rychlosti změny 
koncentrace glukózy v krvi. Je s ním tedy nutno počítat ve chvíli, 
kdy pacient přijímá sacharidy (strava), nebo kdy naopak rychle 
spotřebovává glukózu (fyzická zátěž). V případě, že koncentrace 
glukózy v krvi rychle klesá, pak v intersticiálním prostředí probíhá 
tento pokles s určitým časovým zpožděním, stejně jako když kon-
centrace glukózy v krvi stoupá. Přesný časový odstup není možné 
predikovat, dle provedených studií to může být až 30 minut. Na tuto 
skutečnost je třeba pacienta využívajícího kontinuální monitoraci 
upozornit – zejména na to, že v době rychlého poklesu glykémie 
v kapilární krvi může dosáhnout hypoglykemických hodnot se 
všemi negativními konsekvencemi pro nervový systém, zatímco 
kontinuální monitor může ukazovat ještě zcela normální hodnoty. 
Příklad takové situace vidíme na obrázku č. 1, kde jsou zobrazeny 
hodnoty koncentrace glukózy v kapilární krvi a v intersticiálním 
prostředí během fyzické zátěže (fáze poklesu) a následně po požití 
glukózy (fáze vzestupu) u jednoho z pacientů v pokusu nedávno 
uskutečněném na našem pracovišti.

Přístroje dostupné v České republice
V současné době jsou v České republice provozovány systémy dvou 

výrobců, které uvádím v pořadí, v němž přicházely na český trh.

Systém Medtronic
Tento systém je založen na senzoru využívajícím elektrochemický 

princip stanovení koncentrace glukózy (s využitím glukózooxidázy) 
a je používán ve třech podobách.

1. Kontinuální monitor Guardian REAL-Time 
Základní možností přístroje je zobrazení aktuální hodnoty 

koncentrace glukózy v intersticiální tekutině s frekvencí 5 minut. 
Zobrazená hodnota je průměrem měření probíhajících v 10sekun-
dových intervalech. Přístroj dále nabízí graf průběhu glykémií po 
dobu posledních 3 a 24 hodin, což umožní pacientovi sledování 
trendů a pohled na změny koncentrace glukózy s větším časovým 
odstupem.

Přístroj tedy poskytuje 288 hodnot/den v rozmezí 2,2–22 mmol/l. 
Je vybaven řadou alarmů, upozorňujících na pokles i vzestup glykémií 
mimo hodnoty, které si uživatel může libovolně nastavit. 

Významnou funkcí je upozornění na rychlý pokles (či vzestup) 
glykémie v období mezi dvěma generovanými hodnotami (tedy během 
5 minut) – pomocí šipek přístroj upozorňuje na možné nebezpečí 
rychlého pádu (či vzestupu) hodnot. Jedna zobrazená šipka značí, 
že se koncentrace glukózy mění rychlostí 1,1 až 2,2 mmol/l během 
20 minut, jsou-li zobrazeny dvě šipky, pak je rychlost změny vyšší než 
2,2 mmol/l během 20 minut.

Záznam je možno zobrazit v příslušném počítačovém programu 
a podrobněji analyzovat. Příklad záznamu přináší obrázek č. 2.

2. Kontinuální monitor a inzulínová pumpa Paradigm REAL-Time 
Jedná se o integrované spojení inzulínové pumpy a výše zmíněné-

ho kontinuálního monitoru. Data získaná senzorem jsou přenášena 
přímo na pumpu. Možnosti kontinuální monitorace jsou shodné jako 
v předchozím případě.

Na obrázku č. 3 vidíme záznam z prvního dne použití systému 
u jednoho z našich pacientů (v paměti pumpy jsou uchovávána jak 
data týkající se dávkování inzulínu, tak i průběh glykémií), mimocho-
dem jednoho z prvních takto léčených diabetiků v Evropě a prvního 
v České republice. V horním grafu je zobrazeno bazální dávkování 
inzulínu („schody“ nad vodorovnou osou) a bolusové dávky (sloupce), 
v dolním pak křivka hodnot glykémií. 
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Obr. č. 1: Hodnoty koncentrace glukózy v kapilární krvi a v intersti-
ciálním prostředí během fyzické zátěže (fáze poklesu) a následně po 
požití glukózy (fáze vzestupu)
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3. CGMS iPro
Jde o verzi zaslepené kontinuální monitorace pro retrospektivní 

analýzu dat. Systém je uživatelsky jednodušší – skládá se ze senzoru 
a malého rekordéru. Pacient nevidí aktuální data, která jsou po 
skončení monitorace zobrazena počítačovým programem a analyzo-
vána. Systém je určen k popisu reálného chování pacienta a odhalení 
režimových chyb. Měření probíhá po dobu 6 dnů.

Systém DexCom Seven Plus
Senzor tohoto systému též pracuje na elektrochemickém principu 

s využitím glukózooxidázy, měří koncentraci glukózy v intersticiálním 
prostředí a zobrazuje hodnotu glykémie každých 5 minut. Měřící 
interval je 2,2–22 mmol/l, monitor umožňuje přehledné zobrazení 
grafů hodnot za uplynulá období (lze volit období poslední 1, 3, 6, 12 
či 24 hodin) a systém šipek upozorňuje na rychlost změny koncentrace 
glukózy v pětiminutovém intervalu mezi generovanými hodnotami 

(jedna šipka: horizontální – žádná změna; úhel 45° – pomalá změna 
v rozmezí 0,05–0,11 mmol/l za minutu; úhel 90° – změna v rozmezí 
0,11–0,17 mmol/l za minutu; dvě šipky: úhel 90° – rychlá změna větší 
než 0,17 mmol/l za minutu). 

Efektivita metody
S trochou nadsázky lze říci, že z kontinuální monitorace může 

profitovat každý pacient. Přínosem je už jen náhled na realitu změn 
koncentrace glukózy, které kontinuální monitorace realisticky zob-
razuje a které bývají podstatně výraznější, než běžný pacient předpo-
kládá. Může ho to přivést k většímu zájmu o dodržování diabetického 
režimu a zlepšení různých forem selfmonitoringu. 

Před měřením je nutné upozornit pacienta na možné rozdíly v hod-
notách mezi monitorem a glukometrem v obdobích rychlých změn, tak 
jak bylo uvedeno výše. Z hlediska bezpečnosti je třeba zejména zdů-
raznit, že přestože hodnoty na monitoru mohou být v mezích normy, 
může být reálná hodnota v krvi již v oblasti hypoglykémie. Pacient by 
tedy měl rozhodně věřit vlastním hypoglykemickým příznakům před 
případnou normální hodnotou na monitoru a v takové situaci přeměřit 
glykémii glukometrem. Velký význam právě v situacích poklesu (ale i 
vzestupu) mají šipkové ukazatele (přehledně viz výše), které mohou 
v obdobích mezi vygenerovanými hodnotami upozornit na nebezpečí 
rychlého poklesu a tedy případné blížící se hypoglykémie. V našem 
centru též vydáváme pacientovi speciální deník pro kontinuální měře-
ní, do kterého zadává množství a dobu jídla, dávku inzulínu, fyzickou 
aktivitu a případné zvláštní situace, které ho potkaly. Tato data pak 
slouží k přesnějšímu vyhodnocení záznamu.

Reálný přínos ke zlepšení metabolické kompenzace diabetu 
byl ovšem prokázán pouze při opakovaném a dlouhodobém použití 
kontinuální monitorace. Nákladnost metody samozřejmě tak širokou 
aplikaci, podpořenou veřejnými zdroji, v praxi prozatím neumožňuje. 
Kód pojišbovny v současnosti směřuje metodu k využití u pacientů 
s nerozpoznanými hypoglykémiemi (viz níže). Pro její širší uplatnění 
v budoucnu a vytipování vhodných pacientů může být vodítkem ne-
dávno publikovaná studie Juvenile Research Diabetes Foundation 
(JDRF 2009), která zkoumala přínos dlouhodobého měření (6 dní 

Obr. č. 3: Záznam průběhu glykémií a dávkování inzulínu inzulíno-
vou pumpou v systému Medtronic

abstrakta na www.geum.org/diakazuistiky
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Obr. č. 2: Příklad záznamu  kontinuálního monitoru Guardian Real-Time
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KONTINUÁLNÍ MONITORACE GLYKÉMIE V ČESKÉ REPUBLICE – PRAKTICKÉ ASPEKTY

MUDr. Jan Brož
Diabetologické centrum 
II. interní klinika, 3. LF UK a FN Královské Vinohrady
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
e-mail: jbroz@fnkv.cz

v týdnu po dobu 6 měsíců) u 232 pacientů ve věku 8–75 let. Naznačila, 
že větší afinity k měření i lepšího výsledku pravděpodobně dosáh-
nou pacienti dospělí, s vyšším vzděláním, ti, kteří se častěji měří 
glukometrem, a nemocní, kteří v nedávné době prodělali těžkou 
hypoglykémii.

Monitorace a pojišbovna
Všeobecná zdravotní pojišbovna vytvořila pro tuto metodu 

zvláštní kód a umožňuje využít kontinuální monitorace glykémie 
čtyřikrát ročně u těch pacientů, kteří nevnímají hypoglykémii, nebo 
u kterých skryté hypoglykémie předpokládáme. Zdravotní výkon je 
zařazen v Seznamu zdravotních výkonů pod názvem „Kontinuální 
monitorace glykémie pomocí senzoru“ (č. 13075) a má hodnotu 
2 028 bodů (je v ní zahrnuta cena senzoru i práce lékaře – 60 mi-
nut). Po nasmlouvání výkonu ho může provádět a vykazovat každý 
diabetolog.

Práce byla podpořena výzkumným záměrem MSM 0021620814.
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Zdeněk Jankovec
Diabetologické centrum, I. interní klinika LF UK a FN v Plzni

Souhrn:
Kazuistika se zabývá efektem kontinuální monitorace glykémií v reálném čase (RT-CGM) 

u pacienta s diabetes mellitus 1. typu, dlouhodobě nedostatečně kompenzovaného při léčbě 
inzulínovou pumpou. Pravidelným opakovaným užitím senzoru glykémií spolu se zlepšením 
selfmanagementu diabetu došlo k výrazné úpravě kompenzace onemocnění.

Summary:
RT-CGM continuous glucose monitoring in an inadequately controlled patient with type 

1 diabetes mellitus 
The paper deals with an effect of a real time continuous glucose monitoring (RT-CGM) 

in a patient with type 1 diabetes mellitus, whose diabetes was inadequately controlled by the 
insulin pump treatment for a long time. A regular repeated use of glucose sensor along with 
an improved self-management of diabetes resulted in a significant improvement of the control 
of the disease.

Jankovec, Z. Kontinuální monitorace glykémií RT-CGM u nedostatečně kompenzovaného pacienta 
s diabetes mellitus 1. typu. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 2: 9 –11, 2010.

Klíčová slova:

� kontinuální monitorace 
glykémií v reálném čase

� compliance

� selfmanagement diabetu

� variabilita glykémií

Kontinuální monitorace glykémií 
RT-CGM u nedostatečně 
kompenzovaného pacienta 
s diabetes mellitus 1. typu

Key words:

� real time continuous 
glucose monitoring

� compliance

� self-management of 
diabetes

� blood glucose variability

Úvod

Kontinuální monitorace glykémií v reálném čase (RT-CGM) 
je v oblasti selfmonitoringu převratnou změnou srovnatelnou 
v minulosti s příchodem glukometrů a možnosti domácího měření 
glykémií. Na rozdíl od dosavadní monitorace glykémií umožňuje 
téměř spojitý obraz průběhu glykémií během dne a přidává kromě 
jejich absolutních hodnot i další rozměr – trendy vývoje glykémie 
(vzestupy/poklesy) v čase. Tento parametr je spolu s možností pre-
dikce hodnoty glykémie na určitou dobu dopředu významný pro 
adekvátní přizpůsobení a úpravu léčby diabetu.

V posledních několika letech prodělaly senzory glykémií rych-
lý vývoj, došlo k jejich miniaturizaci, zpřesnění výsledků měření 
(zejména v oblasti detekce hypoglykémií) a nezanedbatelný je 
i pokles ceny těchto zařízení. Právě snadná technická obsluha a lepší 
finanční dostupnost rozšiřuje počty pacientů, kteří pravidelně 
využívají RT-CGM.

Kazuistika
Pacient (rok narození 1972) s diabetes mellitus 1. typu od roku 

1991 je od počátku sledován v našem Diabetologickém centru 
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v Plzni. Od roku 1996 je léčen z důvodu nedostatečné kompenzace 
diabetu inzulínovou pumpou Minimed (inzulín Humalog). Z dalších 
onemocnění je přítomna neproliferativní diabetická retinopatie, 
arteriální hypertenze, stav po operaci hydrokély l. dx. v lednu 2009. 
Pacient užívá losartan (Lozap 100 mg 1-0-0 tbl).

V letech 2001–2006 byl chronicky špatně kompenzován (HbA1c 
2001 8,4 %, 2003 10,4 %, 2004 8,4 %, 2006 8,9 % dle IFCC kalibra-
ce) i přes opakované reedukace a snahu o zlepšení nedostatečného 
selfmonitoringu a špatné compliance. V tomto období činila celková 
denní dávka inzulínu cca 80 jednotek/den, z toho 30 jednotek bo-
lusy (10-10-10), tzn. 0,84 jednotky/kg. Došlo k nárůstu hmotnosti 
o 10 kg. Již v roce 2006 byl pacient informován o možnosti léčby 
inzulínovou pumpou s kontinuální monitorací glykémií, ale neměl 
o tuto terapii zájem. 

V roce 2007 došlo ke zlepšení spolupráce a přístupu k léč-
bě, což se projevilo postupným zlepšením kompenzace (HbA1c 
8,4..8,0..7,1 %). V listopadu 2007 znovu navržena pumpa s kontinu-
ální monitorací glykémií Paradigm 722 RT, která byla ambulantně 

zavedena v únoru 2008. Na počátku byl nastaven bazál 00–03 h 0,9 
jednotky/h, 03–07.30 h 2,4 jednotky/h, 07.30–17 h 1,9 jednotky/h, 
17–24 h 2,1 jednotky/h, bolusy 3×10 jednotek inzulínu s úpravou 
dle výměnných jednotek.

Během šesti měsíců pacient zvládl bez komplikací problematiku 
monitorace glykémií, došlo k poklesu hmotnosti o 3 kg a zejména 
k výraznému zlepšení kompenzace diabetu (HbA1c 6,5..5,4 %). 
Pacient si sám začal upravovat režim a léčbu inzulínem. Při kontrole 
v lednu 2009 trvala výborná kompenzace diabetu (HbA1c 5,0 %) 
s minimálním počtem hypoglykémií. Byly redukovány dávky inzu-
línu (02–04 h 2,2 jednotky/h, 04–02 h 1,9 jednotky/h), pacient začal 
využívat kalkulované (wizard) bolusy, zejména jako korekční. Po 
celou dobu užíval senzor minimálně 50 % času (obr. č. 1). 

Zavedení RT-CGM vedlo i k výraznému poklesu variability 
glykémií během dne. Přestože se pacient nevyhnul kolísání glykémií, 
dokázal lépe reagovat na aktuální situaci, což se projevilo zlepšením 
krajních (minimálních i maximálních) hodnot a dále například i ve 
vyšším počtu aplikovaných bolusových dávek inzulínu (obr. č. 2).

Při kontrole v říjnu 2009 však došlo 
ke zhoršení kompenzace (HbA1c 6,4 %) 
s velkým kolísáním glykémií a vzestupem 
hmotnosti o 3 kg. Pacient vzhledem ke 
změně zaměstnání, osobním i finanč-
ním potížím přestal užívat kontinuální 
monitoraci glykémií. Dále ale plánuje 
návrat k RT-CGM i úpravu léčebných 
opatření.

Diskuse
V posledních letech publikované 

randomizované studie ukazují zejména 
u dospělých pacientů s diabetem pozitivní 
efekt kontinuální monitorace glykémií na 
variabilitu glykémií i kompenzaci vyjád-
řenou glykovaným hemoglobinem (JDRF 
CGM Study Group 2008 et 2009; Danne 
et al. 2009; O’Connell et al. 2009).

Pravidelné využití RT-CGM vede 
k výrazné redukci HbA1c (−0,71 % 
až −0,35 %, p<0,001), snížení počtu 
těžkých hypoglykémií (o 5–10 % v zá-
vislosti na věku) a prodloužení času 
stráveného v normoglykémii u dospělých 
s diabetes mellitus 1. typu (JDRF CGM 
Study Group 2008). Podobně u pacientů 
s dobrou kompenzací diabetu 1. typu 
(HbA1c<7,0 % dle DCCT) je užití RT-
-CGM přínosné pro udržení stávající 
kontroly onemocnění a redukci času 
stráveného v hypoglykémii (JDRF CGM 
Study Group 2009).

Popsaný případ potvrzuje možnosti 
a výhody užití kontinuální monitorace 
glykémií RT-CGM ve spojení s léčbou 
inzulínovou pumpou. Nezpochybnitelný 
je i podíl zlepšené motivace a spolupráce 
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Obr. č. 1: Průběh glykémií při využití inzulínové pumpy spolu s RT-CGM

Obr. č. 2: Průběh glykémií během jednotlivých dnů monitorace spolu se zobrazením aplikace 
inzulínu
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na léčbě u pacienta s diabetes mellitus 1. typu. Teprve zvýšený zájem 
o vlastní onemocnění vedl ke zlepšení selfmonitoringu, úpravě diet-
ních a režimových opatření a v nakonec i k zájmu o využití RT-CGM, 
které je spojeno s nemalou finanční náročností pro pacienta. Jak 
ukazují naše výsledky, ke zlepšení dlouhodobě nedostatečné kom-
penzace diabetu došlo ještě před využitím kontinuální monitorace, 
ale teprve dostupnost aktuálních glykémií a jejich trendů v reálném 
čase vedla k dosažení optimálních hodnot. Na druhé straně můžeme 
srovnat průběh léčby s obdobím bez RT-CGM (ale naštěstí se stále 
dostatečným selfmonitoringem pomocí glukometru a spoluprací na 
léčbě), kdy došlo ke zhoršení kompenzace vyjádřené glykovaným 
hemoglobinem i variabilitou glykémií. I pacient zpětně hodnotí vy-
užití RT-CGM velmi kladně a po stabilizaci životní situace plánuje 
návrat k zavedené léčbě a komplexní monitoraci. 

 

 Závěr
Kontinuální monitorace glykémií v reálném čase RT-CGM je 

– zvláště ve spojení s léčbou inzulínovou pumpou – velmi přínosným 
rozšířením selfmonitoringu a zejména u motivovaných a dobře spo-
lupracujících pacientů může vést ke zlepšení kompenzace diabetu. 
Nedílnou součástí léčby musí být důsledná a opakovaná edukace 
pacienta, která zvýší pravděpodobnost úspěšného překonání nenadá-
lých nebo málo obvyklých situací a umožní plné využití všech funkcí 
v diabetologii využívaných technologií. Předpokládám, že se zvyšující 
se dostupností (zejména snižováním finančních nákladů na senzory) 
bude RT-CGM pravidelně využívat podstatně větší počet pacientů.
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i jeho komplikací pořádá tradičně I. interní klinika a Diabetolo-
gické centrum LF UK a FN Plzeň.

Letošního setkání se zúčastní mimo jiné prof. John C. Pickup 
z King’s College v Londýně, autor první klinické studie o používání 
inzulínových pump.

Předběžný program:
Čtvrtek 7. 10.
� Glykovaný hemoglobin. Kdo? Jak? Kdy?
� Kontinuální senzory glykémie (workshop)
Pátek 8. 10.
� Inzulínové pumpy – je něco nového?
� „Od inzulínové pumpy k nanotechnologiím“
� Ochrana beta buňky a imunologické intervence
� Kontrola glykémie v intezivní péči
� Nefarmakologická léčba diabetické neuropatie

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

Souhrn:
Reakce na hypoglykémii představuje především okamžitý přísun sacharidů organismu. 

Kromě krátkodobých i dlouhodobých negativních dopadů na nervový systém se hypoglykémie 
často odráží i v rozkolísání hodnot glykémií v dalších hodinách, souvisejícím s reaktivní hy-
perglykémií, která hypoglykémii většinou následuje. Jednou z možností, jak tomuto rozkolísání 
předejít, by teoreticky mohlo být dočasné zastavení podání inzulínu při léčbě inzulínovou pum-
pou, které pacientům aktivně nabízí inzulínová pumpa Paradigm Veo. V kazuistice analyzujeme 
posthypoglykemické exkurze glykémií při použití tohoto nástroje.

Summary:
The option to interrupt the administration of insulin in the new insulin pump “Paradigm 

Veo” – the analysis of the continuous monitoring 
The response to hypoglycemia is in the first place represented by an immediate supply of 

carbohydrates to the body. Apart from short-term and long-term negative impacts on the nervous 
system, the hypoglycemia is often reflected in a destabilization of glucose levels in the next few 
hours, which is associated with reactive hyperglycemia that usually follows hypoglycemia. One 
possibility to prevent such a destabilization should theoretically be a temporary interruption 
of insulin administration during the treatment with insulin pump, which the insulin pump 
Paradigm Veo actively offers. Our paper analyses the post-hypoglycemic excursions of glycemia 
during the use of this device.

Brož, J., Polák, J. Možnost zastavení podávání inzulínu u nové inzulínové pumpy Paradigm Veo 
– analýza kontinuální monitorace. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 2: 12 –14, 2010.

Klíčová slova:

� inzulínová pumpa

� bazální dávka

� inzulín

� hypoglykémie

� hyperglykémie

Možnost zastavení podávání 
inzulínu u nové inzulínové 
pumpy Paradigm Veo – analýza 
kontinuální monitorace

Key words:

� insulin pump

� basal dose

� insulin

� hypoglycemia

� hyperglycemia

Úvod

Hypoglykémie je jednou ze závažných akutních komplikací dia-
betes mellitus. Její frekvence při léčbě bývá odrazem dodržování 
diabetického režimu, avšak ani ideálně spolupracující pacient se jí 
při snaze o dosažení doporučovaných cílů léčby diabetu (tab. č. 1) 
nedokáže vyhnout.

Hypoglykémie kromě krátkodobých i dlouhodobých negativních 
dopadů na nervový systém navíc přináší i další aspekt, a sice reaktivní 
hyperglykémii, způsobenou zčásti fyziologickou reakcí organismu 
mobilizující zásoby sacharidů a zčásti bezprostředním přísunem sa-
charidů, které pacient požije pod tlakem hypoglykemických příznaků. 
Jejich množství je dáno částečně mírou edukace, je však významně 
ovlivněno tíží příznaků, které v podobě často popisovaného „vlčího 

hladu“ nutí pacienta ke konzumaci takového množství sacharidů, 
které vede k vysokým hodnotám glykémie a způsobí pak rozkolísání 
a obtížnější kontrolu onemocnění v následujícím období, často i po 
několik dalších desítek hodin. 

Existuje řada doporučení pro pacienty, jak postupovat v případě 
hypoglykémie. Jejich obvyklá nespecifičnost je důsledkem toho, že 
celá řada proměnných je při tvorbě těchto doporučení nedostupná. 
Kromě parametrů konkrétního pacienta (jako je hmotnost či hodnota 
poslední dávky inzulínu) k nim patří též aktuální množství zásob-
ních sacharidů či rychlost poklesu glykémie. Doporučení obvykle 
vycházejí ze základního dělení hypoglykémií na lehké, středně těžké 
a těžké a podle něj pak nabízejí pacientům postup, jak hypoglykémii 
zaléčit. Toto dělení je založeno na tíži příznaků a aktuální hodnotě 
glykémie.
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Ovlivnění hypoglykémie přísunem sacharidů
Mírná hypoglykémie 

Hodnota glykémie se pohybuje většinou kolem 3 mmol/l. Pří-
znaky, způsobené mobilizací adrenergních systémů organismu, se 
objevují postupně v podobě únavy, slabosti, hladu, pocení. K léčbě 
obvykle postačí 10–20 g sacharidů (pečivo či ovoce). 

Středně těžká hypoglykémie 
Symptomy jsou dány sníženou dodávkou glukózy nervovému 

systému a jsou samozřejmě i nadále ovlivněny obrannými mechanismy 
organismu. Středně těžká hypoglykémie se kromě výše uvedených 
příznaků projevuje i třesem rukou, zhoršenou artikulací, bolestí 
hlavy, zrychleným pulsem, často i neostrým viděním, podrážděností 
až agresivitou. Hladina krevního cukru se většinou pohybuje v roz-
mezí 2–3 mmol/l. V léčbě takovéto hypoglykémie je již třeba použít 
jednoduchých sacharidů (podle zkušenosti 10–40 g) a eventuálně 
je doplnit dávkou polysacharidů (pečivo, ovoce). Samozřejmostí je 
přeměření glykémie.

Těžká hypoglykémie 
V nervové tkáni i v celém organismu je již výrazný nedostatek 

glukózy, který způsobuje výraznější poruchu jeho nervových funkcí. 
Projevuje se spavost nebo agresivita, nepřiměřený pláč či smích, 
zmatenost a porucha koordinace připomínající opilost, popřípadě 
ztráta vědomí či křeče. Hladina krevního cukru bývá často i hluboko 
pod 2 mmol/l. Zmíněné příznaky pacient často není schopen vyhod-
notit, proto je většinou nutná pomoc třetí osoby (podání sacharidů 
či aplikace glukagonu). Pro tyto případy by měl být pacient vybaven 
glukózovými gely a glukagonem. V případě bezvědomí je glukózu 
možno aplikovat nitrožilně, nasogastrickou sondou, rektálně, resp. 
intraoseálně. Na místě je vyšetření ve zdravotnickém zařízení.

Zastavení přísunu inzulínu
Tato možnost je vyhrazena pouze pro 

inzulínovou pumpu, kdy je možno oka-
mžitě přerušit dodávku inzulínu. Přesná 
doporučení pro danou situaci však chybí. 
Přerušení dodávky inzulínu – vždy sa-
mozřejmě společně s přísunem sacharidů 
– používají v určitých případech někteří 
pacienti na základě vlastní zkušenosti.

Poslední model inzulínové pum-
py Paradigm Veo však tuto možnost 
pacientům aktivně nabízí. Systém při 

dosažení předem nastavené hodnoty glykémie (možno volit v roz-
mezí 2,2–6,1 mmol/l) signálem nabídne přerušení dodávky inzulínu. 
Pacient může nabídku přijmout či odmítnout, nevydá-li však systému 
žádný pokyn, pumpa automaticky dodávku inzulínu přeruší na dobu 
120 minut.

Kazuistika
Pacient (narozen 1966) trpí diabetem 1. typu od roku 1989. 

Inzulínovou pumpou je léčen po dobu posledních 9 let. Nejsou pří-
tomny pozdní komplikace diabetu. Osobní anamnéza negativní. BMI 
22,1 kg/m2, obvod pasu 88 cm, TK 120/70 mmHg, základní bioche-
mické parametry a krevní obraz v normě. Terapie: diabetická dieta 
s 275 g sacharidů/den, Humalog 8-7-7 jednotek, bazální dávka 15,1 
jednotky/den. HbA1c v posledních 12 měsících 5,3..5,2..5,2..5,0 %. 
Pacient je vysoce edukovaný a zkušený diabetik. 

Postup
Pacient byl poučen o technických parametrech pumpy Paradigm 

Veo. V reakcích na hypoglykémie se řídil svými dlouhodobými 
zkušenostmi. Možnost přerušení dodávky inzulínu využíval podle 
svého uvážení. Po celou dobu testování, které probíhalo 15 dnů, byl 
sledován kontinuálním monitorem.

Výsledky
Celkové parametry průběhu glykémií: 
� průměr kontinuální monitorace: 7,3 mmol/l
� průměr AUC>7,8 mmol/l: 0,76
� průměr AUC<3,9 mmol/l: 0,04
� průměrná denní dávka inzulínu: 37,2 ±3,9 jednotky
Hypoglykémie: celkový počet v průběhu sledovaného období: 19
Zastavení podání bazální dávky pacientem: ve 4 případech

MOŽNOST ZASTAVENÍ PODÁVÁNÍ INZULÍNU U NOVÉ INZULÍNOVÉ PUMPY PARADIGM VEO…

kompenzace výborná uspokojivá neuspokojivá

glykémie nalačno 
(mmol/l)

4,0–6,0 6,0–7,0 >7,0

glykémie 1–2 h 
po jídle (mmol/l)

5,0–7,5 7,5–9,0 >9,0

HbA1c (%) <4,5 4,5–6,0 >6,0

Tab. č. 1: Rámcové cíle léčby (ČDS 2004)

Obr. č. 1: 24hodinový záznam průběhu glykémií a dávkování inzulínu se zachycenými hypogly-
kémiemi

hodnota glykémie při 
zastavení pumpy

délka zasta-
vení pumpy

maximální hodnota glykémie 
během následujících 2 hodin

2,3 mmol/l 15 min 7,8 mmol/l

2,5 mmol/l 15 min 7,6 mmol/l

2,8 mmol/l 60 min 14,2 mmol/l

2,3 mmol/l 90 min 15,1 mmol/l

Tab. č. 2: Charakteristiky jednotlivých případů zastavení dodávky 
inzulínu
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Charakteristiky jednotlivých událostí: viz tabulka č. 2 
Ketoacidóza: 0
Automatické zastavení bazální dávky přístrojem bez vědomí pacien ta: 0
Ilustrační příklad záznamu: Na obrázku č. 1 vidíme v horní části 

hodnoty glykémií, v dolní části množství dodávaného inzulínu (ba-
zální dávkování + bolusy – „sloupce“). V grafu jsou zachyceny dvě 
hypoglykémie, z nichž na první pacient zareagoval pouze příjmem 
sacharidů, na druhou kromě příjmu sacharidů i přerušením dodávky 
inzulínu. Výsledné reaktivní hyperglykémie dosáhly obdobných hodnot 
(11,5 mmol/l, resp. 12,1 mmol/l).

Diskuse a závěr 
Pacient využil při hypoglykémii ve 4 případech z 19 kromě přísunu 

sacharidů i možnost přerušení dodávky inzulínu. Ani v jednom z těchto 
4 případů nedosáhla reaktivní hyperglykémie hodnoty, která by pře-
vyšovala nejvyšší z hodnot zaznamenaných u ostatních hypoglykémií, 
řešených pouze příjmem sacharidů. 

Přerušení bazální dávky inzulínu je jednou z možných reakcí 
pacienta na hypoglykémii. Nová inzulínová pumpa Paradigm Veo 
tuto možnost pacientovi aktivně nabízí. Krátká zkušenost s uvedeným 
systémem u jednoho pacienta naznačuje, že krátkodobé zastavení 
bazální dávky současně s přísunem sacharidů je bezpečnou reakcí na 
hypoglykémii, která nevede k výraznějšímu nárůstu glykémie. 

K definitivnímu ověření přínosu systému ke zvládání hypoglykémií 
s ohledem na reaktivní hyperglykémii bude třeba delší zkušenosti u 
více pacientů.

MOŽNOST ZASTAVENÍ PODÁVÁNÍ INZULÍNU U NOVÉ INZULÍNOVÉ PUMPY PARADIGM VEO…

Práce byla podpořena výzkumným záměrem MSM 0021620814.
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Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
e-mail: jbroz@fnkv.cz

Martin Haluzík a kol.

Praktická léčba diabetu
Editor monografie prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., ve své předmluvě píše: „Hlavním důvodem 

k napsání této knihy bylo vytvořit praktickou příručku léčby pacienta s diabetem, která by umožnila i lékaři 
ne zcela vzdělanému v této problematice rozhodnout o vhodném léčebném postupu, případně odhadnout, 
zda a jak rychle má být pacient odeslán k příslušnému specialistovi.“

V obsahu knihy je skutečně kladen důraz na diagnostiku a především pak léčbu diabetu, přidružených 
onemocnění a pozdních komplikací. Autorský kolektiv tvoří převážně lékaři III. interní kliniky 1. LF UK 
a VFN v Praze. Takto „sevřený“ tým spolupracovníků byl záměrem. Přestože se používané léčebné postupy 
řídí platnými standardy, existují při jejich uplatňování jistě určité odlišnosti a rozdílné názory. Publikace tak předkládá postupy užívané 
na III. interní klinice 1. LF UK a VFN. Autoři však usilovali o to, aby v knize byly uvedeny i postupy alternativní, jsou-li v popisovaných 
situacích používány. V těchto případech je připojeno zdůvodnění, který postup je upřednostňován a proč.

Kniha je určena jak diabetologům, tak lékařům dalších odborností, kteří se s pacienty-diabetiky setkávají ve své klinické praxi (může 
se přitom jednat o prvotní záchyt onemocnění i následnou léčbu diabetu a přítomných komorbidit). Měla by být vodítkem především 
v konkrétních situacích, které jsou součástí multidisciplinární péče o pacienty s diabetem.

Mladá fronta, edice Aeskulap, Praha, 2009. ISBN 978-80-204-2071-7. 
1. vydání, 156×232 mm, 360 stran, pevná vazba, barevně, doporučená cena 405 Kč
Knihu je možné objednat na webové adrese www.zdn.cz
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Viera Doničová1, Viliam Donič2

1Interná a diabetologická ambulancia, Košice
2Ústav fyziológie, LF UPJŠ, Košice

Súhrn:
Kazuistika popisuje vzostupy glykémií v gravidite u dobre edukovanej pacientky, ktorá pra-

covala ako zdravotná sestra. Išlo o druhú ve\mi želanú graviditu po troch rokoch, pričom prvé 
die]a bolo postihnuté (agenéza corpus callosum). Napriek snahe pacientky dosiahnu] čo najlepšiu 
kompenzáciu diabetes mellitus, CGMS zachytilo výrazné hyperglykémie. Ich príčinu sa podarilo 
zisti] na základe anamnézy pri poh\ade na glykemické krivky spoločne s pacientkou.

Summary:
Hyperglycemia in a pregnant nurse, the detection of its cause, and its treatment by a minimal 

adjustment of the insulin dose
The case report describes a hyperglycaemia of a pregnant well educated nurse. There was 

a second awaited gravidity achieved after three years, while the first child had a congenital defect 
(agenesis of corpus callosum). Despite the major effort of patient to achieve good glycaemia control 
the CGMS revealed considerable hyperglycaemic excursions. The reason of these hyperglycaemic 
events was uncovered based on the history and glycaemia curves from CGMS on common session 
with the patient.

Doničová, V., Donič, V. Hyperglykémie u zdravotnej sestry v gravidite, odhalenie ich príčiny 
a ovplyvnenie minimálnou úpravou dávky inzulínu. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 2: 15 –16, 2010.

K\účové slová:

� kontinuálne monitorovanie 
glukózy (CGMS)

� hyperglykémia

� hraničná hypoglykémia

� glykemická krivka

� strach z hypoglykémie

� gravidita

Hyperglykémie u zdravotnej 
sestry v gravidite, odhalenie ich 
príčiny a ovplyvnenie minimálnou 
úpravou dávky inzulínu

Key words:

� continuous glucose 
monitoring (CGMS)

� hyperglycaemia

� near hypoglycaemia

� glycaemic curve

� fear of hypoglycaemia

� pregnancy

Úvod 

Kontinuálne monitorovanie glykémie (CGMS) je potencionálne 
najdôležitejším pokrokom pri managemente diabetu za posledných 20 
rokov. Dokáže odhalib a zviditesnib výkyvy glykémie počas bežného 
života, ktoré by sme vôbec nezistili. Výstupom vyšetrenia sú grafické 
krivky aj konkrétne číselne hodnoty. Takéto údaje sú základným 
predpokladom k úprave dávkovania liekov aj režimových opatrení 
a umožňujú „ušib liečbu na mieru“ u daného pacienta, a to bez zvý-
šenia rizika hypoglykémie (Sabbah et al. 2001). K samotnej správne 
volenej úprave liečby nikdy nepostačujú iba výsledky samé, ale nena-
hraditesná je analýza získaných výsledkov spoločne s pacientom.

Kazuistika
25-ročná pacientka v deviatom týždni gravidity s diabetes mellitus 

1. typu v trvaní 16 rokov bola hospitalizovaná za účelom komplexného 

vyšetrenia a úpravy liečby. Dieba z prvého tehotenstva malo agenézu 
corpus calosum a v poradí druhá gravidita bola po troch rokoch. Pa-
cientka pracovala ako zdravotná sestra v nemocnici. Bola vesmi dobre 
edukovaná, ovládala sacharidové jednotky, úpravu dávkovania inzulínu 
v rôznych situáciách, liečbu hypoglykémie apod. Jej dlhodobé glyke-
mické parametre boli neuspokojujúce: HbA1c 8,7 %..8,1 % (HPLC, 
norma 4,2–6,2 %) a pacientka udávala frekventný výskyt hypoglykémií 
1–3krát počas dňa. U pacientky sme počas hospitalizácie realizovali 
trojdňové meranie CGMS znázornené na obrázku č. 1.

Jednotlivé dni merania sú zaznačené rôznymi farbami: modrá, 
červená, zelená. Modré obdĺžniky predstavujú hodnoty glykémií 
namerané glukometrom. Na osi x sú symboly znázorňujúce podanie 
inzulínu a príjem jedla.

Pri analýze jednotlivých glykemických kriviek v grafe modálneho 
dňa jednotlivé vzostupy glykémie nenaväzovali na príjem stravy (symbol 
� na osi x) a boli rozložené v rôznych časových fázach dňa. Vzostupy gly-
kémií boli vysoké (v rozmedzí 11–16,7 mmol/l) a trvali aj 3–5 hodín. 
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HYPERGLYKÉMIE U ZDRAVOTNEJ SESTRY V GRAVIDITE, ODHALENIE ICH PRÍČINY A OVPLYVNENIE…

Plochou pod krivkou (obr. č. 1) sme kvantifikovali rozsah hypergly-
kémií. Z glykemických kriviek sme zistili, že vysoký glykemický vrchol 
vznikol vždy po hypoglykémii (červená krivka zobrazujúca druhý deň 
merania), alebo nižšej glykémii (zelená krivka – tretí deň, modrá krivka 
– prvý deň merania). Po analýze diétneho režimu a dávok inzulínu 
ako hlavnú príčinu vzniku týchto hyperglykémií hodnotíme „liečenie 
hypoglykémií alebo pocitu, či strachu z hypoglykémie“ vysokou dávkou 
sacharidov. Pacientka bola oboznámená s výsledkami CGMS pri spo-
ločnej analýze výsledkov s lekárom. Dávky inzulínu boli upravované 
minimálne (Humulin R+2krát denne NPH z celkovej dennej dávky 
67 IU na 64 IU s. c.).

Následným častým monitoringom glykémií glukometrom sme 
zaznamenali glykemické profily, z ktorých uvádzame tie, ktoré boli 
realizované po CGMS meraní:

1. 6,7..11,2..7,8..9,2..6,5..8,2 mmol/l
2. 7,6..10,2..6,7..8,4..7,6..8,8 mmol/l
Pacientka si navalej viedla frekventný selfmonitoring glykémií, 

mala upravované dávky inzulínu o ±1–2 jednotky podsa obsahu sa-
charidových jednotiek v jedlách a hodnôt selfmonitoringu.

Kontrolná hodnota HbA1c realizovaná v ambulantných podmi-
enkach dva mesiace po prepustení z nemocnice bola 6,8 % (HPLC) 
a pacientka udávala pokles výskytu hypoglykémií z pôvodných 1–3krát 
denne na 1–3krát počas mesiaca.

Zlepšila sa celková kompenzácia diabetu, poklesli postprandiálne 
glykémie a znížil sa počet miernych hypoglykémií počas dňa. 

Z uvedeného vyplýva, že až kontinuálna krivka glykémie ukázala 
závažnosb a frekventnosb vzostupov hyperglykémií a umožnila ana-
lyzovab ich spoločnú príčinu. Pri minimálnej úprave dávok inzulínu 
odstránením nadliečovania strachu z hypoglykémie, hranične nízkych 
glykémií a hypoglykémií sa podarilo dosiahnub výrazné zlepšenie 
glykemickej kompenzácie gravidnej zdravotnej sestry. 

Diskusia 
Aj u pacientov s výbornými znalosbami o liečbe diabetu je potreb-

ná pomoc zdravotníkov a lekárov. Aj zdravotná sestra, prípadne iný 
zdravotnícky pracovník sa stáva pacientom a to, čo teoreticky ovláda, 
často nedokáže v svojom bežnom živote využib. Môžu sa vyskytnúb aj 

základne nedostatky v managemente diabetes mellitus, 
ktoré si pacient napriek svojim skúsenostiam z vlastnej 
profesie neuvedomí a nedokáže sa ich vyvarovab v svojej 
liečbe. Malo by platib, že ku liečbe zdravotníckeho pra-
covníka by sme mali pristupovab rovnako ako ku liečbe 
a edukácii každého iného pacienta a upozornib ho aj na 
bežne sa vyskytujúce chyby a príčiny hyper- a hypoglykémií. 
V prípade našej pacientky prílišný strach z hypoglykémie 
a „nadliečenie“ aj glykémií, ktoré hypoglykémiami neboli 
(tzv. near hypoglycaemia) boli hlavnou príčinou zlej me-
tabolickej kompenzácie jej diabetu. 

Epidemiologické štúdie dokazujú, že strach z hypo-
glykémie (fear of hypoglycaemia) sa vyskytuje u 10–20 % 
pacientov, ktorí sú liečení inzulínom. Hypoglykémia je 
výraznejšia u pacientov so syndrómom bezpríznakovej hy-
poglykémie (Clarke et al. 1995). Strach z hypoglykémie sa 
môže prejavovab únavou, psychickými poruchami, bolesbou 
hlavy, zažívacími a inými bažkosbami. Dôležité je vyhýbab sa 
situáciám, v ktorých môže dôjsb k zhoršeniu metabolickej 

kontroly. V niektorých prípadoch je nevyhnutné psychologické vyše-
trenie a liečba úzkosti (Hrachovinová 2007). 

U našej pacientky umožnila vizualizácia vlastných glykémií v podo-
be glykemických kriviek z CGMS uvedomenie si závažných dôsledkov 
nadliečovania hranične nízkych hodnôt glykémií. Tento prípad doka-
zuje prínos kontinuálneho monitoringu glykémie pri edukácií a pri 
odstraňovaní nesprávnych návykov v liečbe diabetikov.

Záver
Prezentovaná kazuistika s použitím výsledkov kontinuálneho 

monitorovania glukózy dokumentuje praktický význam následnej 
edukácie a jej pozitívny dopad na výsledky liečby u dobre edukovanej 
zdravotnej sestry počas jej gravidity. Je príkladom toho, že v ambu-
lantnej praxi je potrebné zamerab sa na často sa vyskytujúce chyby pri 
liečbe diabetes mellitus, a to aj u pacientov, ktorí preukazujú dobré 
znalosti o liečbe diabetu.
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Obr. č. 1: Záznam trojdňového kontinuálneho monitorovania glykémie počas 
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Compliance pacienta se 
syndromem diabetické nohy

Souhrn:
Kazuistika zaměřená na compliance 57letého muže s diabetem 2. typu a osmiletou anamnézou 

syndromu diabetické nohy, který byl opakovaně hospitalizován a reedukován na interních a chi-
rurgických odděleních Fakultní nemocnice Olomouc a v Odborném léčebném ústavu neurologicko-
-geriatrickém v Moravském Berouně.

Summary:
The compliance of a patient with diabetic foot syndrome
The paper deals with the compliance of a 57 years old male patient with type 2 diabetes mellitus 

and 8 years history of diabetic foot syndrome, who was repeatedly hospitalized and re-educated 
in both the Departments of internal medicine and surgery of Faculty Hospital of Olomouc and in 
the Specialized Institute of Neurology and Geriatry in Moravský Beroun.

Kudlová, P., Peterson, K., Chlup, R., Keprtová, J. Míčková, I. Compliance pacienta se syndromem 
diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 2: 17 –20, 2010.
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4II. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc
5Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický, Moravský Beroun

Úvod

Léčba diabetu si klade za cíl, aby se pacient dožil alespoň 
takového věku jako nediabetik a přitom si zachoval co nejlepší 
tělesnou i duševní výkonnost a nebyl zbytečně ohrožován rozvojem 
pozdních diabetických komplikací. Intenzivní edukací lze zpravidla 
dosáhnout jeho soběstačnosti, která umožňuje samostatnou úpravu 
léčby za nejrůznějších životních situací bez ordinace lékaře (Chlup 
et al. 1996). 

Cílem edukace je, abychom vychovali samostatně uvažujícího 
pacienta s potřebnými vědomostmi a praktickými dovednostmi, který 
si dokáže utvářet přiměřené postoje a stanovit dosažitelné životní cíle. 

U diabetiků s pozdními komplikacemi se edukací snažíme přispět ke 
zvýšení kvality jejich života, zlepšení kompenzace diabetu, snížení 
hospitalizací pro diabetes a jeho komplikace a ke snížení ekonomic-
kých nákladů na léčbu (Kudlová et Tomanová 2009).

Bez poučeného a hlavně aktivně spolupracujícího diabetika je 
i nejlepší léčebný plán odsouzen k neúspěchu. Dnes se pro tuto aktivní 
spolupráci a adherenci k léčbě používá termín compliance. 

Cíl 
Analyzovat compliance 57letého muže s diabetem 2. typu a os-

miletou anamnézou syndromu diabetické nohy. 
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COMPLIANCE PACIENTA SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY

Metodika

Prospektivní osmileté sledování muže s diabetem, který byl 
opakovaně hospitalizován na interních a chirurgických odděleních 
Fakultní nemocnice Olomouc a v Odborném léčebném ústavu neu-
rologicko-geriatrickém v Moravském Berouně. Při tomto sledování 
byla pořizována fotodokumentace vývoje defektů na obou nohou, 
vedeny řízené rozhovory s pacientem i se zdravotnickým personálem, 
vyplněny testy a škály schválené Etickou komisí FN a LF UP v Olo-
mouci a provedena analýza zdravotnické dokumentace. 

Pozornost byla zaměřena na vývoj klinického stavu i komorbi-
dit; na defekty na dolních končetinách, jejich lokální ošetřování, 
angiografický a neurologický nález, způsob odlehčování končetin, 
chirurgickou a radiologickou intervenci, na spolupráci pacienta 
a rodiny, na dosavadní výsledky terapie, předpokládanou prognózu 
defektu a návaznost péče na různých pracovištích. 

Kazuistika
Muž (narozen 1953), povoláním údržbář, technik, od roku 2003 

invalidní důchodce pro komplikace diabetu. Svobodný, žije s matkou 
v cihlovém domě v Olomouci.

Diabetes mellitus 2. typu diagnostikován v roce 1994, léčen 
dietou a perorálními antidiabetiky (PAD), od roku 2000 inzulínem. 
V roce 2003 zavedena inzulínová pumpa pro diabetickou polyneu-
ropatii a syndrom diabetické nohy (Minimed 508, od roku 2007 
Paradigm 722).

Rodinná anamnéza: otec měl diabetes mellitus (léčen perorálními 
antidiabetiky).

V osobní anamnéze v roce 2002 lumbální sympatektomie vpravo, 
od roku 2003 léčen pro glaukom. Oboustranně výrazná lymfangoitida 
s kožními změnami, diabetická polyneuropatie, diabetická angiopa-
tie, pacient po opakované perkutánní transluminální angioplastice 
(PTA).

Jsou přítomny i další komplikace: starý netransmurální infarkt 
myokardu s diastolickým levostranným srdečním selháním (ejekční 
frakce levé komory 55 %); mitrální regurgitace II. st. hemodynamicky 
málo významná; hyperlipoproteinémie; hypertenze; mikrocytární 
multifaktoriální anémie (krvácející defekty nohou, v. s. horní GIT); 
vícečetné přisedlé polypy bulbu duodena, v. s. pozánětlivé; plochá 
slizniční léze v céku, mnohočetná polypóza všech oddílů tračníku, 
histologicky polypózní mnohotný adenom, dysplazie střední až těž-
ká; fokální hyperémie, snížení slizničních řas duodena, histologicky 
s minimálními změnami. 

Po zavedení inzulínové pumpy v roce 2003 se zlepšila kompen-
zace diabetu, i když stále není optimální – hodnoty glykovaného 
hemoglobinu (podle IFCC) v roce 2006 9 %, v letech 2007 a 2008 
6,6 % a v roce 2009 5,5 %. 

Pacient má nadváhu až obezitu prvního stupně (výška 177 cm, 
tělesná hmotnost ve sledovaném období 90±10 kg, BMI 25,5–
31,9 kg/ m2). Doporučenou diabetickou dietu do 200 g sacharidů 
s omezením živočišných tuků a soli, vedoucí k redukci hmotnosti, se 
mu nedaří dodržovat.

Farmakoterapie: metoprolol (Betaloc ZOK 50 mg 1-0-0 tbl 
s titrací dle tepové frekvence a krevního tlaku), ramipril (Tritace 
2,5 mg 1-0-0 tbl), amlodipin (Amlozek 10 mg 0-0-1 tbl), trimetazidin 
(Preductal MR 1-0-1 tbl), amilorid a hydrochlorothiazid (Moduretic 

½-0-0 tbl), k. askorbová a rutosid (Ascorutin 1-0-1 tbl), pentoxifylin 
(Pentomer retard 400 mg 1-0-1 tbl), omeprazol (Apo-Ome 20 mg
1-0-1 tbl), síran železnatý s k. askorbovou (Sorbifer 1-0-1 tbl), vitamín 
B12 i. m., inzulín (NovoRapid inzulínovou pumpou: bazální rychlost 
cca 28 U/den+bolus cca 20 U/den), timolol (Timoptol 0,5 % 1-0-1 gtt 
do obou očí).

Léčba syndromu diabetické nohy
Syndrom diabetické nohy se postupně rozvinul na obou dolních 

končetinách. Na pravé noze od amputace IV. a V. prstu a distálního 
článku I. prstu v roce 2002; defekty v roce 2003, 2005 a 2006 vždy 
zhojeny. V roce 2008 vznikly dva defekty na plantě (obr. č. 4): defekt 
pod palcem zhojen, druhý defekt se postupně zlepšuje (obr. č. 8). Levá 
noha je od roku 2006 po amputaci I. prstu. Od té doby trvá defekt na 
plosce – velikost 8×12 cm, v roce 2007 přibližně 6×3 cm (obr. č. 1), 
v období 2008–2009 7×3 cm (obr. č. 2, 3), v roce 2010 zmenšen, čistá 
granulace (obr. č. 7).

Pacient opakovaně přešetřen magnetickou rezonancí s angio-
grafií, opakovaně indikován k PTA, které byly úspěšné – v letech 
2006 a 2009 PTA a. tibialis posterior oboustranně, a. fibularis l. dx., 
v dubnu 2010 PTA bércového řečiště v oblasti a. tibialis anterior l. 
dx. Pacient prošel opakovanou antiagregační a reologickou terapií: 
užíval k. acetylsalicylovou (Anopyrin 100 mg 0-1-0 tbl), pentoxifylin 
(Trental 400 mg 1-0-1 tbl), prokain-benzylpenicilin+pentoxifylin 
(Prokain 0,2 % 250 ml a Agapurin inj 0-1-0), alprostadil (Prostavasin 
3 balení à 10 amp 20 µg), … 

Byl několikrát hospitalizován a reedukován na interní a chirurgic-
ké klinice FN Olomouc (pro elevaci zánětlivých markerů a zhoršení 
lokálního nálezu při kolonizaci defektu na dolních končetinách, 
absces na levé dolní končetině, osteomyelitidu ad.). Léčen intenzivně 
a dlouhodobě antibiotiky (Dalacin a další podle citlivosti).

Pro defekty na dolních končetinách také opakovaně hospitali-
zován v OLÚ Moravský Beroun, naposledy od března 2010 dosud. 
Přitom je pravidelně kontrolován v cévní chirurgické ambulanci 
FN Olomouc. Zde byl pacientovi opakovaně vysvětlován dopad 
tkáňové hypoxie zejména na hojení defektů – snížení pO2 vede 
k poruše hojení v důsledku narušení syntézy kolagenu, dalším 
důsledkem je predispozice k bakteriální infekci, ke které dochází 
pro poškození baktericidních reakcí makrofágů a granulocytů 
(Stryja 2008). 

Trvale doporučován klidový režim, který však pacient ambulant-
ně nedodržoval. Zlepšení nastalo zpravidla při hospitalizaci v OLÚ 
Moravský Beroun. 

Defekty na obou dolních končetinách hodnoceny spíše jako staci-
onární, s pomalou tendencí se hojit. Spodiny defektů spoře granulují, 
často rozbředlé, sekretující, povleklé, silně páchnoucí; pretibiální 
prosáknutí přes veškerou terapii a aplikaci moderních obvazových 
materiálů (Inadine, Vliwaktiv Ag, Mepilex Ag, Askina Sorb, Askina 
Gel ad.). Převazy zpočátku prováděny v cévní chirurgické ambulanci, 
nyní za pomoci agentury domácí péče a kožní kliniky, cévní ambu-
lance provádí dohled (obr. č. 5, 6). 

Dosud se dařilo odvracet amputaci končetiny. 
Zlepšení lokálního nálezu zaregistrováno při poslední hospi-

talizaci v Moravském Berouně a zejména po úspěšné angioplastice 
v dubnu 2010. 

V současné době RTG nohou prokazuje stav po amputaci prstů 
bilaterálně, osteoporózu t.č. bez jednoznačných osteomyelitid. 
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Obr. č. 2: LDK (únor 2008) – defekt 7×3 cm 
na plosce stacionární, okolí klidné, odebrán 
stěr
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Pacient je nyní sledován na plastické 
chirurgii. Stěry a nasazení antibiotik je 
řízeno z této ambulance (nově nasazen dle 
citlivosti Amoksiklav 1 g 3×1 tbl, Ciproflo-
xacin 750 mg 2×1 tbl). 

Diskuse
Podstatu problému, tedy obtížného ho-

jení defektů na dolních končetinách našeho 
pacienta, lze vidět v nedostatečné compli-
ance. Pacient je (upřímně) přesvědčen, že 
léčebný režim dodržuje. Tvrdí, že nekouří 
a končetinu nezatěžuje. Nicméně byl opa-
kovaně viděn s cigaretou, při procházce 
v parku a při nákupu v supermarketu se 
opíral jen o jednu hůl…

Z řízených rozhovorů s pacientem vyplý-
vá, že již od vzniku defektů na nohou chápe 
nutnost optimální kompenzace diabetu, 
vyloučení zátěže končetin a zákaz kouření. 
Byl zacvičen v léčbě pomocí inzulínové 
pumpy a v intenzivním selfmonitoringu, což 

Obr. č. 1: LDK (duben 2007) – defekt 
6×3 cm v periferní části planty, středně 
zapáchající, spodina povleklá, granuluje, 
v okolí hyperkeratóza

Obr. č. 3: LDK (únor 2009) – defekt 
6×4 cm v periferní části planty, mírně za-
páchající, spodina čistá, granuluje, v okolí 
hyperkeratóza

Obr. č. 4: PDK (únor 2009) – dva defekty na 
plantě 6×3 cm a 3,6×5 cm, spodiny granu-
lují, v okolí hyperkeratóza 

Obr. č. 5: LDK (únor 2009) – terapie 
defektu: dezinfekce, exkochleace, snesení 
hyperkeratóz, Prontosan, Mepilex Ag, 
sekundární krytí

Obr. č. 6: Stav v únoru 2009 – obuv pacien-
ta; ordinován klidový režim, převoz na 
vozíku
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COMPLIANCE PACIENTA SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY

Obr. č. 7: LDK (červen 2010) – defekt 
4,5×3,5 cm, čistý, granuluje

Obr. č. 8: PDK (červen 2010) – defekt 
4,5×6 cm, čistý, granuluje; druhý defekt 
pod palcem vyhojen – hyperkeratóza
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vedlo ke zlepšení kompenzace diabetu dokumentované příznivými 
glykemickými profily a poklesem glykovaného hemoglobinu. V sou-
ladu s indikací lékaře dlouhodobě využíval intenzivní ošetřovatelské 
péče při hospitalizaci, kdy byla zátěž dolních končetin objektivně 
omezena. Přínosem byla i opakovaná perkutánní angioplastika na 
cévách dolních končetin. 

Na druhé straně se nepodařilo vyloučit kouření. Progredující 
hyperkeratózy na ploskách nohou v okolí defektů v době ambulantní 
léčby svědčí o tom, že se rovněž nepodařilo omezit chůzi a vyloučit 
tlak. Pacient používá k chůzi pouze jednu francouzskou hůl, odleh-
čovací režim na pojízdném křesle dodržuje pouze za hospitalizace. 
V současné době v rámci pobytu v OLÚ Moravský Beroun je klidový 
režim dodržován. Odlehčovací ortézy (TTC – Total Contact Cast, 
ortézy Walker či pneumatická dlaha Air Cast) nebyly vzhledem k lo-
kalizaci defektů bilatelárně zvažovány (Jirkovská et al. 2006). 

Rozhodnutí o dalším postupu je velice problematické. Nález byl 
již jedenkrát vyhodnocen k amputaci, konzervativním postupem se 
však končetinu nakonec podařilo zachránit. Řešení osteolýzy (v. s. 
osteomyelitidy) metatarzofalangeálních kloubů by znamenalo trans-
metatarzální amputaci na obou dolních končetinách. Po této nízké 
amputaci však není jisté, že se pahýly zhojí – záleží také na kompen-
zaci diabetu. S navrhovanou oboustrannou amputací ve vyšší etáži 
pacient nesouhlasí, i když mu bylo opakovaně vysvětleno, že úplného 
zhojení defektů pravděpodobně nikdy nedosáhneme a pokud ano, 
může dojít k brzkému vzniku nového defektu… 

Plastičtí chirurgové jsou v tomto směru optimističtější a již 
v březnu 2010 navrhli řešení – uzavření defektů pomocí kožních 
štěpů, které je plánováno na 1. červenec 2010. 

Závěr

Uvedená kazuistika ukazuje, že ani intenzivní edukace nemusí 
vést k okamžitému zvýšení compliance pacienta. Důležité je neustále 
motivovat k selfmonitoringu a k životu bez cigaret, je nezbytné vyřešit 
odlehčování končetiny (křeslo i domů). V našem případě je dalším 
krokem v terapii uzavření defektů na končetinách pomocí kožních 
štěpů, dále bude třeba zajistit zhotovení individuální terapeutické 
obuvi. Při snaze změnit postoj pacienta k léčebnému režimu se nabízí 
možnost využít spolupráce psychologa. 
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Rozhovor

V tomto čísle našeho časopisu jsme se zaměřili na léčbu diabetu 
inzulínovými pumpami a kontinuální monitoring glykémií. Vzhledem 
k charakteru této terapie je její stěžejní součástí edukace, které se blíže vě-
nujeme v následujícím rozhovoru. Naše pozvání přijala prof. MUDr. 
Alexandra Jirkovská, CSc., z Centra diabetologie Institutu 
klinické a experimentální medicíny v Praze. 

Paní profesorko, léčba inzulínovou pumpou byla u nás zavede-
na v polovině osmdesátých let. Existuje snaha vytvořit pro pacienty 
s pumpou nějaký jednotný systém edukace, anebo je toto téma natolik 
individuální, že to není možné?

Jistě existují určité obecné informace a postupy, které platí pro 
všechny pacienty, v další části edukace ale musíme vzít v úvahu indi-
viduální dispozice jednotlivých pacientů a přizpůsobit se jim. 

Každému pacientovi je třeba především vysvětlit, v čem léčba 
inzulínovou pumpou spočívá, jaké má výhody a nevýhody, co od ní 
může očekávat a co naopak bude očekáváno od něj, pokud pumpu 
dostane. K tomu máme připraven vlastní univerzální edukační ma-
teriál „Léčba diabetu inzulínovou pumpou“, který byl v minulých 
letech několikrát aktualizován. 

Rozhodnutí o nasazení inzulínové pumpy závisí samozřejmě na 
indikacích, které by měl pacient splnit a které jsou evidovány zdra-
votními pojišbovnami, protože léčba pumpou je finančně náročná. Já 

Edukace při léčbě inzulínovou pumpou
Od mýtů k realitě

ale velmi zdůrazňuji, že především musí každý pacient zvážit, jestli 
inzulínovou pumpu chce, nebo nechce, případně ji chce alespoň 
vyzkoušet. Proto musí být informován ještě před jejím nasazením, 
co je a co není reálné od léčby pumpou očekávat. 

Mezi ta nereálná očekávání patří, že si na pumpu okamžitě zvykne 
a bude s ní spokojen. Ve většině případů to trvá několik dnů, někdy 
i týdnů. Inzulínová pumpa je cizí předmět na těle a v poměrně malém 
procentu případů, kdy si pacient na pumpu nezvykne, hraje tento fakt 
zásadní roli. Naproti tomu 95 % pacientů novou situaci zvládne, ale 
není dobré si myslet, že to bude hned. 

Také přetrvává názor, že inzulínová pumpa v podstatě nahrazuje 
slinivku břišní, že pracuje zcela automaticky. Toto povědomí, podpo-
rované informacemi z médií, v poslední době ještě zesílilo v souvis-
losti s představením pumpy Paradigm Veo, kterou je možné propojit 
se senzorem a získávat tak zpětně informace o glykémiích a která 
se při hypoglykémii může zastavit. Nicméně ani tento systém ještě 
není „uzavřenou smyčkou“, zatím se neobejdeme bez ovládání pumpy 
pacientem nebo úpravy režimu lékařem. Pacient si proto musí být 
vědom, že pumpa nevyléčí diabetes úplně, tak aby se už o něj nemusel 
starat. Z dlouhodobé statistiky, kterou v České republice centrálně 
sleduje plzeňské centrum, víme, že při léčbě inzulínovou pumpou 

Alexandra Jirkovská

Léčba diabetu inzulínovou pumpou

Tato praktická publikace byla poprvé vydána v roce 1998 a dále aktualizována ve zhruba tříletých in-
tervalech. Nejnovější, páté vydání recenzovala MUDr. Stanislava Koloušková, CSc. Útlá knížečka, která 
stručnou, přehlednou a srozumitelnou formou shrnuje zásady léčby inzulínovou pumpou i nejtěsněji souvi-
sející témata, se může stát užitečným průvodcem pacientům, edukačním sestrám i lékařům. Jak podotýká ve 
své předmluvě prof. Vladimír Bartoš: „ … je mimořádně cenné, že výstižně popisuje technické postupy za 
normálních i problémových okolností, dává návod k samostatné kontrole diabetu i k úpravě dávek inzulínu 
při změnách fyzické aktivity a při onemocněních.“ Především lékařům je určen přehled studií týkajících se léčby inzulínovou pumpou.

Publikace vychází z dlouholetých zkušeností autorky i celého týmu Diabetologického centra IKEM, přičemž zohledňuje nejnovější 
poznatky a doporučení.

Roche Diabetes Care, Praha, 2009. A5, brož., 68 stran 
Distribuci zajiš]ují obchodní zástupci společnosti Roche
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se zlepšuje glykovaný hemoglobin v průměru 
o 1 %, což má velký dopad na riziko diabetických 
komplikací. Pacient si tedy cukrovku zlepší, ale 
nevyléčí a hlavně musí sám do léčby „investovat“, 
ve smyslu edukace a zvládání diabetu.

Další mýtus, který je třeba uvést na pravou 
míru, je, že při léčbě pumpou není třeba držet 
dietu. V podstatě jde o to, že pacient může dietu 
„uvolnit“ – může posouvat časy jídel a může 
některá jídla vynechat (velmi často pacienti 
vynechávají svačiny). Ve většině případů se nic 
nestane, protože pumpa nepřetržitě dodává bazál-
ní dávku inzulínu. Ale stále zůstává pravidlo, že 
pacient musí před jídlem přidat bolusovou dávku 
inzulínu (podle množství sacharidů, které sní, 
a podle dalších parametrů, které jsou součástí 
vypočítaného, kalkulovaného bolusu, někdy také 
nazývaného wizard bolus). 

Dále je třeba vysvětlit, že ani s pumpou 
pa cien ti ve většině případů nedosáhnou úplné 
normalizace glykémií a kompenzace cukrovky 
(i když máme samozřejmě i pacienty, kteří docilují 
normálních hodnot glykovaného hemoglobinu). 
Pokud před nasazením pumpy pacient dlouho-
době nemá dobré glykémie, nebývá vhodné snažit 
se je okamžitě normalizovat, protože i při léčbě pumpou přetrvává 
určité riziko hypoglykémií. U pacientů, kteří mají závažnější nález na 
očním pozadí, může dojít ke zhoršování zraku, které je obvykle pouze 
přechodné. Podobně se mohou přechodně objevit bolesti v nohou 
u pacientů s neuropatií. Musíme mít na paměti, že léčba inzulínovou 
pumpou je pozvolným procesem zlepšování cukrovky.

Asi největší mýtus, se kterým se setkáváme, je ten, že není třeba 
měřit glykémie, že „pumpa se prostě naprogramuje a běží…“ Pacient 
by měl naopak provádět častější selfmonitoring než při intenzifikova-
ném inzulínovém režimu (MDI). Proč? – protože pumpa pracuje na 
stejném principu jako slinivka, tak zvanou pulzní sekrecí. V krátkých 
intervalech vydává malé dávky inzulínu, a tudíž se v podkoží, kam má 
pacient zavedenu kanylu, netvoří žádné depo inzulínu. Je opravdu 
důležité pacientovi před nasazením pumpy říci, že nebude mít žádnou 
zásobu inzulínu v podkoží. Navíc v pumpě se dnes používají téměř 
výhradně krátkodobá analoga, která skutečně působí jen velmi krát-
kou dobu, i když rychle. Jestliže dojde z nějakého důvodu k přerušení 
dodávky inzulínu, existuje riziko, že se poměrně brzy zvýší glykémie 
a může docházet až ke ketoacidóze. Nejčastější příčinou přerušení 
dodávky inzulínu je ucpání kanyly, na které pumpa může, ale nemusí 
pacienta upozornit (většinou ho upozorní až po nahromadění urči-
tého množství inzulínu, které vyvine určitý tlak, což může být při 
malých dávkách inzulínu pozdě). To je tedy hlavní důvod pro častější 
selfmonitoring. Obecně se doporučuje měřit čtyři glykémie denně. 
Chtěla bych zdůraznit, že je velmi důležité dodržet tuto frekvenci 
prvních čtrnáct dnů až měsíc po zahájení léčby pumpou, protože 
dávky inzulínu se mohou měnit a je třeba opravdu zodpovědně na-
stavit režim pumpy. To není možné při jednom sezení u lékaře nebo 
během několikadenní hospitalizace při nasazení pumpy. Pacient se 
musí naučit pracovat s vlastními glykémiemi. Velkou výhodou je za-
půjčení kontinuálního senzoru (třeba i po nějaké době od nasazení 
pumpy), což je nyní v indikovaných případech možné čtyřikrát ročně. 

Po „zaučení“ (tj. po dvou až čtyřech týdnech) nadále doporučujeme 
měřit denně alespoň dvě glykémie a profil alespoň čtyř glykémií dva-
krát týdně. Důležitý je také selfmonitoring před nasazením pumpy. 
Například ve Spojených státech některé zdravotní pojišbovny vyžadují, 
aby pacient, který chce získat inzulínovou pumpu, v posledních dvou 
měsících měřil glykémie alespoň čtyřikrát denně (Medicare 2005). 
I když v České republice neplatí podobně přísná pravidla, i my chce-
me, aby měl pacient před nasazením pumpy změřené profily, abychom 
podle nich mohli nastavit vhodný režim.

Pacient by měl před zahájením léčby pumpou také vědět, jestli ho 
zbaví nebo nezbaví hypoglykémií. Jednou z indikací této léčby jsou 
právě těžké hypoglykémie. Jelikož pumpa umožňuje jemné dávkování 
inzulínu, můžeme zabránit těžkým hypoglykémiím i u pacientů, 
kteří mají malou potřebu inzulínu. Ve většině případů ale nezbavíme 
diabetiky občasných lehkých hypoglykémií. S těmi musí počítat i při 
léčbě pumpou a umět na ně reagovat. 

Jaký je Váš názor na ambulantní zavádění inzulínových pump?
To je velmi individuální. Tady bych velice doporučovala postupo-

vat podle možností daného pracoviště – nakolik může být s pacientem 
ve 24hodinovém (alespoň telefonickém) kontaktu, nakolik pacient 
má nebo nemá labilní diabetes a zvládá úpravy dávek inzulínu. Am-
bulantní nasazení pumpy je jistě možné, ale je to velmi náročné jak 
pro pacienta, tak pro zdravotníky. 

Pak je samozřejmě možné nasadit pumpu nějakým bezpečným 
režimem a pozvat pacienta co nejdříve na kontrolu, ale nedomnívám 
se, že takový postup je optimální.

Naše praxe je taková, že zavádíme pumpu při krátkodobé hos-
pitalizaci (maximálně pětidenní, většinou třídenní). Pacient by měl 
přijít do nemocnice vybavený pumpou, měl by ji ovládat (po technické 
stránce) a měl by mít změřeny čtyřčetné profily (před jídly ráno, 
v poledne, večer a před spaním) alespoň v posledním týdnu. Lékař, 

Edukační sestra Kateřina Čechová probírá s pacientkou zavádění kanyly inzulínové
pumpy do podkoží. K nácviku slouží speciální podložka nebo (nejen pro dětské pacien-
ty) bříško plyšového lva
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který pumpu nasazuje, musí mít zkušenosti s tímto typem léčby. 
Pacientovi se během hospitalizace intenzivně věnují edukační sestry, 
měří se velké profily včetně nočních glykémií. Režim se tak nastaví 
daleko lépe než v ambulantním provozu. 

A podobně jako platí u samotné cukrovky – jak se s ní pacient 
hned zpočátku naučí žít, jak se ji naučí kontrolovat, takovým způso-
bem se k ní potom staví po celý další život, tak u léčby inzulínovou 
pumpou také považuji za velice důležitý její začátek – první týden, 
prvních čtrnáct dnů, první měsíc… V této době by kontakt se zdravot-
níky i péče o pacienta měly být maximální. Řekla bych, že dobře edu-
kovaný pacient může ambulantně, bez hospitalizace, zvládnout spíše 
následné problémy, které se mohou objevit, například hypoglykémie, 
nebo jako „vysokou školu“ i ketoacidózy bez poruchy vědomí. 

Hodně se mluví o tom, zda lze využít všech možností současných 
inzulínových pump (například kalkulované bolusy). Jak postupujete 
u Vašich pacientů?

Tady přichází ke slovu už zmiňovaný individuální přístup. V prvé 
řadě musím vědět, proč pacientovi pumpu dávám. Ve většině případů 
je to tzv. dawn fenomén, dále hypoglykémie, špatná kompenzace, 
labilní diabetes, rozvoj komplikací – to jsou naše hlavní indikace pro 
léčbu inzulínovou pumpou. Ale za tím vším mohou být i psychoso-
matické problémy. 

Záleží také na stáří pacienta a dalších faktorech. Může to být 
žena v důchodovém věku (my nerozlišujeme pacienty podle věkových 
kritérií), které se už při pohledu na jakýkoli přístroj „dělá zle“. Na-
vzdory tomu máme s touto skupinou pacientek pozitivní zkušenosti. 
Mívají poměrně stabilní režim a spolupráce s nimi je dobrá. Pokud 
se naučí pumpu ovládat, jejich léčba bývá úspěšnější než například 
u „technicky vyspělých“ manažerů, kteří mají rádi počítače, stahují 
si z pumpy všechny možné údaje a rádi by používali třeba i funkci 
kalkulovaného bolusu. Nicméně natolik věří technice, že zapomenou 
„myslet vlastní hlavou“ a řídit se tím, co jim radíme. Jejich léčba 
potom může být problematická. Podobně mohou vznikat problémy 

ve skupině „mladých sportovců“, kteří také příliš věří technice i sami 
sobě, že zvládnou léčbu bez měření glykémií. U nich se často vyskytují 
hypoglykémie po sportovních výkonech, které „zajídají“ a následně 
přecházejí do hyperglykémií a bez častého selfmonitoringu léčba 
pumpou selhává. 

Jestliže přirovnám zvládnutí intenzifikovaného inzulínového 
režimu k maturitní zkoušce, potom naučit se pracovat s pumpou jako 
takovou a dodržovat příslušný režim se rovná bakalářské zkoušce 
a umět reagovat na kontinuální monitoraci a počítat kalkulované 
bolusy je už magisterským studiem.

Kalkulovaný bolus je určitě užitečná funkce, ale práci s ním 
bych doporučovala vyzkoušet až po nějaké době (řádově týdnech) 
po nasazení inzulínové pumpy u vybraných pacientů.

Pokud léčba inzulínovou pumpou selhává, z jakých důvodů to 
bývá nejčastěji? 

Řekla bych, že v některých případech je to určitá mezera v počá-
teční edukaci, což jde na vrub zdravotníků a také systému – v situ-
aci, kdy není dost edukátorů, edukačních středisek ani edukačních 
kurzů, nemohu vinit jenom nás zdravotníky. Nevidím tedy problém 
pouze na straně pacienta, ale i na druhé straně té pomyslné sítě při 
„tenisovém turnaji“, který tady někdy vedeme. Myslím, jak už jsem 
uvedla, že největší chyba se stane na začátku při nasazování pumpy, 
kdy se s ní pacient nenaučí dostatečně zacházet, „nesžije se“ s ní. To 
je asi hlavní příčina, proč léčba nefunguje.

Další v pořadí jsou možné nejasnosti v indikaci pumpy, nebo ne 
zcela správná indikace. To se týká třeba zmiňovaných psychosomatic-
kých poruch nebo psychosociálních faktorů, které nepříznivě ovliv-
ňují průběh diabetu (patří sem například i poruchy příjmu potravy). 
Jedná se o dost velkou skupinu převážně mladších pacientů. Pokud 
jsou dobře motivováni a pumpu chtějí, pak je jejich léčba ve většině 
případů úspěšná, ale pokud pumpu nechtějí a my je tak trošičku 
„nutíme“, potom problémy stojící v pozadí převáží a labilita diabetu 
se nezlepší. Doporučovala bych navázat spolupráci s psychologem či 

nasadit patřičnou antidepresivní léčbu ještě před 
nasazením pumpy. 

Na vině mohou být i „objektivní“ faktory. 
Uvedu tzv. syndrom nerozpoznávání hypogly-
kémií, kdy je třeba pacienta velmi citlivě vést, 
dát mu možnost kontinuální monitorace. Tito 
pacienti jsou na hypoglykémie zvyklí a nejenom 
že je nepoznávají, ale někdy se bojí mít normální 
nebo i o něco vyšší glykémie bez „hypa“, protože 
si myslí, že potom se u nich projeví komplikace dia-
betu. Bývá velmi těžké je při léčbě pumpou pře-
svědčit, aby si udržovali glykémie na bezpečných 
hodnotách. Jiní pacienti se naopak bojí nočních 
hypoglykémií, udržují si glykémie na vysokých 
hodnotách, a proto ani při léčbě pumpou nemů-
žeme jejich režim úplně vyvážit. V obou případech 
je potřebná důkladná a opakovaná edukace a na-
vození vzájemné důvěry a spolupráce.

Mohu se vrátit i k „mladým sportovcům“, kde 
beze změny přístupu k léčbě pumpa sama o sobě 
labilitu diabetu nezlepší.

Existuje tedy skupina pacientů, které nasazení 
inzulínové pumpy výrazněji nepomůže, ale na-Úpravy režimu při léčbě pumpou je nutné důkladně probrat s edukační sestrou i lékařem
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Kontakt:
Centrum diabetologie
Institut klinické a experimentální medicíny
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
www.ikem.cz

štěstí není tak velká, abychom to nezkoušeli dál. Velkou perspektivu 
vidím v propojení léčby pumpou, kontinuální monitorace a intenzivní 
opakované edukace vyškolenými odborníky (edukátory). 

Jak postupujete v případě neúspěšné léčby?
Jak už jsem naznačila v předchozí odpovědi, snažím se upřesnit si 

indikaci a motivaci pacienta a samozřejmě zlepšit edukaci. V našem 
centru využíváme individuální i skupinové edukace (pořádáme víken-
dové kurzy, pracujeme s konverzačními mapami apod.). U pacientů 
s pumpou hraje velikou roli sdílení zkušeností – ab už pozitivních, 
nebo negativních – s jinými pacienty. Tímto způsobem lze ovlivnit 
jejich compliance a motivaci.

Existují témata, na která stojí za to upozornit, a: už proto, že se 
na ně během edukace zapomíná, nebo se opakovaně objevují jako 
problémy?

Myslím, že nejdůležitějším tématem je selfmonitoring, který se 
podceňuje a neprovádí se tak, jak by měl. Dále je třeba zintenzivnit 
kontakt mezi zdravotníky a pacienty s pumpou, hlavně na začátku 
léčby. 

Pacienti s pumpou by podle mého názoru měli absolvovat nějaký 
edukační kurz – na to se u nás vůbec nemyslí. S takovým postupem 
jsem se setkala třeba v Baltimore ve Spojených státech: než se nasadí 
inzulínová pumpa, pacient musí absolvovat pětidenní edukační kurz, 
a to i opakovaně. Otázkou tedy je, zda nevázat také u nás léčbu inzu-
línovou pumpou na absolvování edukačního kurzu. Protože pumpa je 
stroj, který člověk musí umět ovládat, a také lidské tělo funguje podle 
určitých pravidel, která je třeba se naučit. Tady vidím velkou rezervu 
– léčba pumpami se rozšiřuje, počet pacientů narůstá, indikace se 
svým způsobem uvolňují, ale nedbá se tolik o to, aby se paralelně 
zlepšovaly i možnosti edukace pacientů a kontakt se zdravotníky. 
Chybí nám specializované diabetologické edukační sestry.

Jsme velmi rádi, pokud je součástí edukačního týmu kromě lé-
kaře, sestry a firemního edukátora také psycholog, případně sociální 
pracovník. Díky jejich spolupráci je možné řešit mnohé problémy, 
které mohou stát jak za labilitou diabetu, tak za následným neúspě-
chem léčby inzulínovou pumpou. Pacient léčený inzulínovou pumpou 
je typickým příkladem „biopsychosociální“ medicíny, jejímž jsem 
velkým zastáncem.

Paní profesorko, přejeme Vám i Vašim pacientům co nejvíce spo-
lečných „výher“ a doufáme, že se k tématu edukace budeme moci vrátit 
v některém z příštích čísel. 

Za rozhovor poděkovala Gabriela Bjalkovská

Realistické modely potravin pomáhají při úpravách dávek inzulínu 
k jídlu
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Trvalé poškození zraku vlivem 
diabetického makulárního edému

Souhrn:
Diabetický makulární edém je ve vyspělých zemích hlavní příčinou praktické slepoty populace 

v produktivním věku. Jeho příčinou je hyperglykémie a další rizikové faktory ovlivnitelné systémo-
vou léčbou vedenou diabetologem. Oftalmolog obvykle zahajuje léčbu přímou laserovou koagulací 
prosakujících mikroaneuryzmat předtím detekovaných pomocí fluoresceinové angiografie. Je 
úspěšný v případě fokálního diabetického makulárního edému (levé oko naší nemocné). Menší 
úspěšnost laserového zákroku nastává v případě difuzního makulárního edému, zvláště tam, kde se 
při dlouhém setrvávání tekutiny ve tkáni sítnice vyvinul hutný plak tvrdého exsudátu přímo v ma-
kule (pravé oko naší nemocné). Pak laserová léčba sice vede ke vstřebání extrémně velkého tvrdého 
exsudátu, který je ale nahrazen jizvou z buněk glie. V této lokalitě pak dojde ke ztrátě fotoreceptorů 
a zafixování nízké zrakové ostrosti, kterou již nedokážeme léčebně ovlivnit. Oftalmologové ji musí 
odlišit od věkem podmíněné makulární degenerace, která je léčebně ovlivnitelná.

Summary:
The permanent damage of sight caused by the diabetic macular edema
The diabetic macular edema is the main cause of practical blindness in a population in pro-

ductive age in developed countries. It is caused by hyperglycemia and other risk factors that are 
controllable by a diabetolog treatment. An ophthalmologist usually starts his treatment by a laser 
coagulation of leaking microaneurysms previously detected by a fluorescein angiography. He is 
successful in case of a focal diabetic macular edema (the left eye of our patient). Lower successful-
ness of the laser treatment occurs in case of a diffuse macular edema, particularly if a long-term 
collection of liquid in retina creates a solid plaque of dense exudate directly in the macula (the 
right eye of our patient). The laser treatment then leads to a resorption of the extremely large dense 
exudates, but it is replaced by a glial scar. In this area a loss photoreceptors occurs and low visual 
acuity, which can not be therapeutically affected, is fixed. The ophthalmologists must distinguish 
this condition from an age related macular degeneration, which can be therapeutically affected.

Rencová, E. Trvalé poškození zraku vlivem diabetického makulárního edému. Kazuistiky v dia betologii 
8, č. 2: 25 –28, 2010.

Klíčová slova:

� fokální diabetický 
makulární edém

� difuzní diabetický 
makulární edém

� fluoresceinová angiografie

� laserová koagulace

Key words:

� focal diabetic macular 
edema

� diffuse diabetic macular 
edema
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� laser coagulation

Eva Rencová
Oční klinika FN a LF UK Hradec Králové

Úvod

Diabetický makulární edém (DME) je ve vyspělých zemích hlavní 
příčinou slepoty obyvatelstva v produktivním věku. 

Jeho příčinou je otevření vnitřní hematoretinální bariéry 
– poškození intercelulárních spojů a apoptóza endotelií retinálních 
cév. Následkem je vznik fokálního makulárního edému, který se 
projevuje nahromaděním tekutiny ve tkáni centrální krajiny sítnice. 
Bývá obklopen prstencem tvrdých exsudátů, jak říkáme sytě žlutým 
ložiskům na sítnici, která jsou podmíněna nahromaděním lipidů 
v zevní plexiformní vrstvě sítnice (Hamilton et al. 1996). Digitální 
fundusfotografie nám umožňuje tato ložiska zaznamenat a porovnat 
jejich vývoj při následujících kontrolách diabetika (ETDRS 1991). 

Umožní nám zobrazit i mikroaneuryzmata (což jsou výdutě retinál-
ních cév) jako zdroj prosakování intravaskulární tekutiny do sítnice 
(Nunes et al. 2009).

V dalším vývoji diabetu dochází i k poškození zevní hematoreti-
nální bariéry – funkce retinálního pigmentového epitelu. Pak vznikne 
difuzní makulární edém (Dodson 2009a) postihující rozsáhlou oblast 
sítnice, který je daleko obtížněji léčebně ovlivnitelný.

Přítomnost tekutiny ve tkáni sítnice není neškodná. Nemocný ji 
nemusí vnímat, pokud je přítomna mimo makulu, ale z tekutiny v ma-
kule vyplývají rušivé metamorfopsie (nemocný vnímá prohnutí rov-
ných linií, zmenšení obrazu) a zhoršuje se zraková ostrost. Tyto změny 
mohou být při správné léčbě dočasné. Při dlouhodobé přítomnosti 
tekutiny a lipidů v zevní plexiformní vrstvě sítnice však mohou být 
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trvale poškozeny nervové elementy sítnice v bezprostřední blízkosti 
těchto patologických změn. V krajním případě se na povrchu retinál-
ního pigmentového epitelu vytvoří právě v centrální fovee gliální jizva 
s redukcí fotoreceptorů. Pak nemůžeme očekávat zlepšení centrální 
zrakové ostrosti sebelepší léčbou. Takový nález pracovně nazýváme 
„degenerace z diabetického makulárního edému“ nebo „degenerace 
z circinaty“, abychom zdůraznili nevratné poškození a neztráceli čas 
léčbou bez efektu. Dovedeme takový stav i predikovat, jako v případě 
hutného „plaku“ tvrdého exsudátu přesahujícího makulu (Rencová 
et al. 1992; Rencová et al. 1996), který u naší pacientky i přes prove-
denou léčbu laserkoagulací zdrojů prosakování v centrální krajině 
vyústil v nevratný pokles zrakové ostrosti na základě vzniku gliální 
jizvy v makule se ztrátou fotoreceptorů, kterou jsme prokázali pomocí 
optické koherenční tomografie s vysokým rozlišením (HD-OCT).

Uvádíme tento příklad v kontrastu s léčebnou ovlivnitelností 
fokálního makulárního edému na druhém oku téže nemocné.

Kazuistika
79letá pacientka s diabetes mellitus 2. typu (od 68 let), léčená 

řadu let dietou a perorálními antidiabetiky, od roku 2002 inzulínem 
(přesto dekompenzovaná), byla poslána v roce 2007 na naše praco-
viště k vyšetření fluoresceinovou angiografií (FAG). Důvodem byl 
pokles zraku pravého oka (OP) na 10/160. Nejlépe korigovaná zraková 
ostrost (NKZO) levého oka (OL) byla 10/40.

Fluoresceinová angiografie (FAG) je 
kontrastní vyšetření sítnice s předchozí 
aplikací fluoresceinu do loketní žíly. 
Dokonale zobrazí sítnicové řečiště a de-
tekuje především prosakování tekutiny 
z mikroaneuryzmat do tkáně centrální 
krajiny sítnice. Zdroje prosakování intra-
vaskulární tekutiny můžeme pak uzavřít 
laserem. FAG zobrazí i změny, které 
nevidíme při vyšetření sítnice přímo. Jsou 
to zóny chronické ischémie sítnice, které 
se projeví jako oblasti neperfuze cévnatky 
a sítnice. Mívají souvislost s obzvláště 
těžkými projevy diabetického makulár-
ního edému, který je léčebně obtížně 
ovlivnitelný.

Takové defekty náplně cévnatky se 
objevily na pravém oku naší nemocné 
už v úvodní fázi FAG poblíž cévních 
arkád včetně centrální krajiny, kde jsme 
zaznamenali i skupiny prosakujících mik-
roaneuryzmat, které byla zodpovědné za 
hutný a rozsáhlý plak circinaty přesahující 
makulu. Také temporálně od makuly byly 
skupiny tvrdých exsudátů. Na levém oku 
byl přítomen fokální makulární edém 
obkroužený prstencem tvrdých exsudátů, 
který zasahoval makulu, ale nebyl zde 
tlustý plak uložených lipidů (obr. č. 1). 
Mikroaneuryzmata jako zdroje hyper-
fluorescence byla umístěna uprostřed 
prstence tvrdých exsudátů, tedy mimo 

makulu, takže jsme je následně mohli snadno postihnout laserem, 
protože nehrozilo zasažení centrální fovey laserovým paprskem.

Na sítnici obou očí mimo centrální krajinu byly roztroušeny malé 
hemoragie, další skupiny mikroaneuryzmat, ale až do pozdní fáze an-
giogramu se neobjevily neovaskularizace. Nešlo tedy o proliferativní 
diabetickou retinopatii. Největší ohrožení zraku plynulo z postižení 
centrální krajiny, především vpravo.

Diagnostikovali jsme edematózní a exsudativní diabetickou 
makulopatii s extrémním plakem tvrdého exsudátu v makule pra-
vého oka (obr. č. 3). Mírně pokročilá neproliferativní diabetická 
retinopatie byla méně významná, protože zatím nehrozila vznikem 
novotvořených cév.

Na základě fluoroangiografického vyšetření jsme naplánovali 
a provedli laserovou koagulaci zdrojů prosakování (mikroaneuryz-
mat) v centrální krajině sítnice obou očí přesně podle fluoresceinové 
angiografie. Laserem jsme ošetřili i přilehlé zóny ischémie podél 
cévních arkád.

Při kontrole za pět měsíců jsme vlevo zjistili totální redukci diabe-
tického makulárního edému i tvrdých exsudátů (obr. č. 2). Ustoupily 
také další projevy aktivity diabetické retinopatie v ošetřené oblasti. 
Při kataraktě zůstal tehdy vizus na hodnotě 10/40. 

Vpravo se zcela vstřebal hutný plak polygonálního tvrdého ex-
sudátu v makule (obr. č. 4), ale byl nahrazen šedavou ohraničenou 
polokulovitou kupkou – jizvičkou vytvořenou uvnitř sítnice z buněk 
glie. Současný technický pokrok nám ji umožňuje zobrazit na průřezu 

TRVALÉ POŠKOZENÍ ZRAKU VLIVEM DIABETICKÉHO MAKULÁRNÍHO EDÉMU
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Obr. č. 1: Fokální DME na levém oku před ošetřením laserem 
Obr. č. 2: Vymizení fokálního DME na levém oku po ošetření laserem

1 2

Obr. č. 3: Difuzní DME na pravém oku s plakem tvrdého exsudátu v makule
Obr. č. 4: Plak tvrdého exsudátu v centrální fovee pravého oka nahrazen kupkou šedavé gliální 
jizvy

3 4
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sítnice pomocí optické koherenční tomografie (OCT). Její zobrazení 
na přístroji s vysokým rozlišením (HD-OCT) ukazuje obrázek č. 5 
(průřez homogenní kupkou ležící na rovné linii nejspodnější vrstvy 
sítnice – retinálního pigmentového epitelu (RPE) na prostřední 
části obrázku č. 5 zobrazuje právě tuto již trvalou jizvu). V této ob-
lasti zcela chybí vrstva fotoreceptorů, z čehož plyne nevratná ztráta 
zraku způsobená předchozím dlouhodobým uložením hutné vrstvy 
lipidů v zevní plexiformní vrstvě sítnice v oblasti centrální fovey. 
Tam ostatně navzdory vstřebání lipidů trvá edém v neuroepitelu 
sítnice, který je v tomto případě potencován tangenciálním tahem 
zadní plochy sklivce jen částečně odchlípené od makuly (šikmý 
pruh linie zadní plochy sklivce se na obrázku č. 5 upíná ke ztluštěné 
vnitřní limitující membráně právě nad homogenní kupkou gliální 
jizvy obklopené zbytkovou tekutinou). Zraková ostrost pravého oka 
zůstala nízká – 10/160.

Takový nález bývá zdrojem diagnostických rozpaků. Bez možnosti 
posouzení HD-OCT je kolegy často považován za projev věkem 
podmíněné makulární degenerace (VPMD) a je od nás vyžadována 
léčba této diagnózy. My však víme, že nález není provázen fokálním 

ztluštěním RPE, které by znamenalo přítomnost submakulární 
neovaskularizace. Současné možné změny RPE jsou jiného cha-
rakteru a choroidální neovaskularizace (CNV) se přitom nevyvíjí 
(Rencová et al. 1996). Ta se ostatně u naší pacientky neprojevila ani 
na fluoroangiografii.

V našem případě nezvažujeme ani léčbu přítomné epimakulární 
gliózy, projevující se kromě tahu zadní sklivcové membrány i ztluště-
ním lamina limitans interna (LLI) a cystami pod ní. Operativní řešení 
pars plana vitrektomií s delaminací LLI by neznamenalo v tomto 
případě zlepšení zrakové ostrosti při již vzniklé jizvě uvnitř sítnice 
se ztrátou fotoreceptorů.

Diskuse
Příčinou zmíněné diabetické mikroangiopatie vedoucí k diabetic-

kému makulárnímu edému je hyperglykémie (Perušičová 2003), velmi 
často hypertenze (Scott et al. 2009), hyperlipidémie (Češka 2008). 
Rovněž anémie a především poškození ledvin (diabetická nefropatie) 
vedou ke ztluštění centrální sítnice makulárním edémem. Joussenová 

vyzdvihuje roli zánětlivých faktorů při 
vzniku DME (Joussen et al. 2004).

Od příčin se odvíjí léčba DME. 
Proto je základem těsná kompenzace 
diabetu a hypertenze. V současné době 
studie FIELD objevila přínos medikace 
fibráty, která je schopna omezit nutnost 
laserové koagulace v léčbě DME o 31 % 
(Sosna 2008). Diabetickou makulopatii 
ovlivňuje podáváním fibrátů také studie 
ACCORD-EYE.

Systémovou terapii zajišbují diabe-
tologové. Oftalmologové se soustředí 
především na laserovou léčbu. Přímou 
laserkoagulací mikroaneuryzmat v cen-
trální krajině snižují makulární edém. 
Celkem bezproblémově na ni reaguje 
fokální makulární edém, který se obvyk-
le vstřebá i s ohraničujícím prstencem 
tvrdého exsudátu (doloženo na obrázku 
č. 2 levého oka naší nemocné; můžeme 
srovnat s původním nálezem na obrázku 
č. 1 před laserovou léčbou). Difuzní ma-
kulární edém odpovídá na laserovou léčbu 
méně ochotně, někdy musíme laserové 
ošetření zdrojů prosakování opakovat, 
jindy přidat grid laserkoagulaci (Olk 
1986) celé centrální krajiny. Při této mříž-
kové koagulaci aplikujeme horizontální 
souběžné řady laserových ložisek zhruba 
odpovídající průběhu nervových vláken 
v centrální krajině. 

Princip účinnosti laserové koagulace 
centra sítnice spočívá v tom, že uzavírá 
zdroje prosakování, působí konstrikci 
arteriol o 20,2 % a venul o 13,8 %. Vazo-
konstrikce snižuje prosakování tekutiny 
do sítnice (Sosna et al. 2001).

TRVALÉ POŠKOZENÍ ZRAKU VLIVEM DIABETICKÉHO MAKULÁRNÍHO EDÉMU

Obr. 5: HD-OCT – optický průřez makulou pravého oka z obrázku č. 4: na nepoškozené vrstvě 
RPE je okrouhlá kupka gliální jizvy s absencí fotoreceptorů. Ke gliální jizvě směřuje zbytek 
přiložené zadní sklivcové membrány, která tangenciálním tahem v této oblasti zvětšuje množ-
ství tekutiny pod neuroepitelem sítnice. Výšku zbytkového edému makuly naznačuje červená, 
a zvláště bílá barva na retinální mapě (horní složka obrázku).

RPE – retinální pigmentový epitel
ILM – vnitřní limitující membrána (internal limiting membrane)
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Úkolem laserové léčby je snížit výšku diabetického makulárního 
edému, dosáhnout vstřebání tvrdých exsudátů, docílit remodelace 
makuly a tím upravit vjem deformace předmětů. Hlavním cílem je 
zabránit přechodu do léčebně neovlivnitelné gliální jizvy v centru 
sítnice se ztrátou fotoreceptorů. Dle Early Treatment Diabetic Re-
tinopathy Study (ETDRS 1985) je laserová léčba schopna v 50 % 
zabránit snížení zrakové ostrosti.

Když výška makulárního edému přesahuje na OCT 300 mi-
krometrů, přestávají se uplatňovat laserem aplikovaná ložiska 
– v bodě laserového ošetření nenastane koagulace. Pak používáme 
nově zavedenou metodu – aplikaci účinných látek přímo do sklivce 
(intravitreálně). Tak se injikují kortikosteroidy nebo anti-VEGF 
preparáty (antagonisté vaskulárního endoteliálního růstového 
faktoru).

Triamcinolon aplikovaný do sklivce (Maia et al. 2009) má za 
následek snížení DME, ale obvykle nedosahujeme přímo úměrného 
zlepšení vizu. Pegaptanib (Macugen) je aptamerem VEGF a kromě 
snížení diabetického makulárního edému přináší zlepšení vizu asi 
o 4,5 řádků ETDRS optotypů. Intravitreální aplikace protilátky 
proti VEGF bevacizumabu (Avastin) přináší zlepšení vizu až 
o 7 řádků ETDRS optotypů (Gregor 2009). Ovšem zmíněná zlep-
šení vizu nejsou trvalá. Pokud nenásleduje důsledná laserkoagulace 
zdrojů prosakování do makuly, obnoví se výška makulárního edému 
i ztráta zrakové ostrostí jím způsobená. Proto je laserová léčba 
považována za zlatý standard terapie diabetické retinopatie, ale 
i makulopatie (Kalvodová 2002). 

Při léčbě DME zasahujeme primárně laserem, při vysokém 
makulárním edému intravitreální aplikací zvolené látky a poté 
laserujeme zdroje prosakování.

Úpravy diabetického makulárního edému lze dosáhnout i ope-
rativně (Kalvodová et al. 2000). Pars plana vitrektomie (PPV) 
s odstraněním sklivce včetně prozánětlivých složek a růstových 
faktorů je schopna upravit poměry v makule a stabilizovat zrakovou 
ostrost. Je náročná technicky, časově i ekonomicky, ale v některých 
případech se bez ní neobejdeme.

Závěr
Naše nemocná s diabetem 2. typu byla dlouhou dobu postižena 

diabetickým makulárním edémem. Vlevo šlo o fokální makulární 
edém, vpravo o difuzní otok makuly, navíc s hutným rozsáhlým 
plakem tvrdého exsudátu. Po laserové koagulaci zdrojů prosakování 
intravaskulární tekutiny do sítnice vlevo došlo k úplnému vstřebání 
fokálního DME se zachováním dobré zrakové ostrosti. Vpravo se 
plak tvrdého exsudátu vstřebal, ale byl nahrazen gliální jizvou se 
ztrátou fotoreceptorů v této oblasti sítnice. Tomu odpovídá nízká 
výsledná zraková ostrost. 
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TINSAL-T2D
Originální publikace:
Goldfine, A. B., Fonseca, V., Jablonski, K. A. et al.; TINSAL-T2D (Targeting Inflammation Using 
Salsalate in Type 2 Diabetes) Study Team. The effects of salsalate on glycemic control in patients 
with type 2 diabetes: a randomized trial. Ann Intern Med 152, 6: 346–35, 2010

Tomáš Edelsberger
Privátní diabetologická ambulance, Krnov

Cíl studie

Posoudit účinnost a bezpečnost různých dávek salsalátu u pacien-
tů s diabetem 2. typu. 

Metodika 
Do této paralelní, randomizované studie byli zařazeni pacienti 

ve věku 18 až 75 let s glykémií nalačno ≤ 12,5 mmol/l a glykovaným 
hemoglobinem (HbA1c) v rozmezí 7,0 až 9,5 %, kteří byli nejméně 
po dobu 8 týdnů léčeni pomocí diety, pohybové aktivity a stabilní 
dávky perorálních antidiabetik. Po čtyřtýdenním run-in období byli 
tito pacienti náhodně přiřazeni k placebu, nebo k užívání salsalátu ve 
třech různých denních dávkách (3,0 g/den, 3,5 g/den nebo 4,0 g/den; 
n=27 v každé skupině) po dobu 14 týdnů, vždy v kombinaci s jejich 
předchozí léčbou. Primárním sledovaným cílem byla změna HbA1c, 
mezi sekundární cíle patřilo hodnocení kardiovaskulárního rizika 
a renálních funkcí. 

 

Výsledky studie

Pokles HbA1c minimálně o 0,5 % byl zaznamenán při všech 3 dáv-
kách salsalátu u většího podílu pacientů, než tomu bylo ve skupině 
dostávající placebo (p=0,009). Změna průměrného HbA1c činila 
−0,36 % (p=0,02) při 3,0 g, −0,34 % (p=0,02) při 3,5 g a −0,49 % 
(p=0,001) při 4,0 g salsalátu denně ve srovnání s placebem. Další 
zkoumané parametry kontroly glykémie se ve všech 3 salsalátových 
skupinách rovněž zlepšily, stejně tak jako hladiny plazmatických 
triglyceridů a adiponektinu. Mírná hypoglykémie byla častější v sal-
salátových skupinách, nicméně pouze za současného užívání derivátů 
sulfonylurey. Na druhé straně došlo při užívání salsalátu ve srovnání 
s placebem k vzestupu koncentrace albuminu v moči. 
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Salát a salsalát – léčba zítřka?
Výsledky studie TINSAL-T2D

Obr. č. 1: Chemická struktura salsalátu (2-(2-hydroxybenzoyl)oxy-
benzoová kyselina)

O

OHO

O OH

Obr. č. 2: Efekt různých dávek salsalátu na pokles HbA1c u pacien-
tů s diabetem 2. typu
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STUDIE TINSAL-T2D
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Závěry studie

Salsalát vedl k redukci HbA1c a zlepšení parametrů kontroly 
glykémie u pacientů s diabetem 2. typu a představuje tudíž novou 
léčebnou variantu. Renální a kardiovaskulární bezpečnost salsalátu 
vyžaduje další zkoumání. 

Komentář
Možná si říkáte, kde se vzal salsalát a kteráže farmaceutická 

společnost stojí za jeho vývojem. V tomto případě je ale vše trochu 
jinak než obvykle. Salsalát (chemicky kyselina 2-(2-hydroxybenzoyl)
oxybenzoová) byla objevena již před dlouhými 140 lety. Stejně tak již 
v 19. století (1876) byly v Německu publikovány kazuistiky, ve kterých 
bylo popsáno antidiabetické působení protizánětlivého léčiva salicylátu 
sodného. Podobně jako kyselina acetylsalicylová (Aspirin) však i tento 
lék způsobuje ve vyšší dávce iritaci sliznice žaludku, navíc postrádá 
antitrombotické působení Aspirinu a pro širší použití je tedy zcela 
nevhodný. Jinak je tomu ale u jeho blízkého příbuzného salsalátu, 
který se již léta celosvětově využívá jako analgetikum při kloubních 
bolestech. Je to dimer kyseliny salicylové, který prochází prostředím 
žaludku s nízkým pH nerozpuštěn a je hydrolyzován až následně, tudíž 
nepůsobí dráždění žaludeční sliznice. V krevním oběhu již cirkuluje 
jako volný salicylát. Z hlediska patofyziologie je antidiabetické půso-
bení tohoto nesteroidního antirevmatika patrně úzce svázáno s nuk-

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

leárním faktorem κB (NF-κB), který je pojítkem mezi prozánětlivým 
stavem, aterosklerózou a inzulínovou rezistencí. A právě vysoké dávky 
salicylátů (až 7 g Aspirinu/den) NF-κB účinně inhibují. 

Jelikož z pochopitelných důvodů nebyl ze strany farmaceutického 
průmyslu příliš velký zájem financovat drahý výzkum dlouhodobě 
užívaného generického léku nechráněného patentem, obrátili se in-
vestigátoři na National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney 
Diseases (NIDDK), což je federální instituce ve Spojených státech, 
která projekt TINSAL-T2D podpořila. Výše zmíněná studie je pouze 
jakýmsi vstupním testem, kterým salsalát prošel se ctí. Následovat 
bude již rozsáhlejší studie fáze III, která prověří salsalát na větším 
souboru pacientů a v průběhu delšího časového úseku. Další možnosti 
využití protizánětlivého působení salsalátu při redukci aterosklero-
tického poškození cév a zároveň jeho kardiovaskulární bezpečnost 
testuje – pro změnu s podporou National Heart, Lung and Blood 
Institute (NHLBI) – paralelně probíhající studie.

XXVII. konference České společnosti pro hypertenzi
XIX. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS 
XV. konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS
7.–9. října 2010, Mariánské Lázně, Společenský dům Casino

� edukace nemocného a role výživy při kardiovaskulárním 
onemocnění 

� diabetes mellitus a onemocnění ledvin ve vztahu ke kardio-
vaskulárním chorobám 

� péče o nemocné s chronickým srdečním selháním 
� varia

Organizační zajištění:
Galén-Symposion s. r. o.
Břežanská 10, 100 00 Praha 10
tel.: 222 518 535, fax: 222 516 013
e-mail: registrace@gsymposion.cz
m.kubatova@gsymposion.cz

Přihlášky a bližší informace na
www.gsymposion.cz

Předběžná témata:
� léčba hypertenze 
� hypertenze a ledviny 
� hypertenze a tepny
� srdce a hypertenze
� endokrinní aspekty hypertenze 
� experimentální hypertenze 
� prevence hypertenze a jejích orgánových komplikací 
� epidemiologie hypertenze 
� preventivní kardiologie 
� srdeční selhání 
� varia

Témata pro nelékařské pracovníky:
� metody měření krevního tlaku, vyšetřovací metody u nemoc-

ného s hypertenzí

pozvánka
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Souboj inkretinů: liraglutid
vs. sitagliptin 

Originální publikace:
Pratley, R. E., Nauck, M., Bailey, T. et al.; 1860-LIRA-DPP-4 Study Group. Liraglutide versus sita-
gliptin for patients with type 2 diabetes who did not have adequate glycaemic control with metformin: 
a 26-week, randomised, parallel-group, open-label trial. Lancet 375, 9724: 1447–1456, 2010

Tomáš Edelsberger
Privátní diabetologická ambulance, Krnov

Cíl studie 

Posoudit účinnost a bezpečnost liraglutidu vs. sitagliptinu u osob 
s diabetem 2. typu nedostatečně kontrolovaným při monoterapii 
metforminem. 

Metodika studie
V této 26týdenní, paralelní, otevřené studii bylo 225 pacientů 

náhodně přiřazeno k podávání 1,2 mg liraglutidu a 221 pacientů 
k podávání 1,8 mg liraglutidu, aplikovaného v jedné subkutánní 
injekci denně. Dalších 219 pacientů bylo přiřazeno k perorální léčbě 
sitagliptinem v dávce 100 mg jednou denně. Zařazeni byli pacienti 
ve věku 18–80 let s diabetem 2. typu nedostatečně kompenzovaným 
monoterapií metforminem (v dávce ≥1 500 mg/den) po dobu nejméně 
3 měsíců. Vstupní glykovaný hemoglobin byl 8,5 % v sitagliptinové 
a 8,4 % v liraglutidové skupině (kalibrace dle DCCT).

Výsledky studie
Po 26 týdnech trvání studie vedla léčba liraglutidem k signifikant-

ně většímu poklesu průměrného HbA1c (což byl zároveň primární 
endpoint studie). Dávka 1,8 mg liraglutidu denně vedla k redukci 
průměrného HbA1c o 1,50 % (95% CI −1,63 až −1,37), při podá-
vání 1,2 mg liraglutidu byl zaznamenána redukce HbA1c o 1,24 % 
(95% CI −1,37 až −1,11), zatímco ve skupině léčené sitagliptinem 
byl pokles HbA1c −0,90 % (95% CI −1,03 až −0,77). Rozdíl mezi 
liraglutidem a sitagliptinem představoval −0,60 % (95% CI −0,77 až 
−0,43; p<0,0001) pro 1,8 mg liraglutidu a −0,34 % (95% CI −0,51 
až −0,16; p<0,0001) pro 1,2 mg liraglutidu. Podíl pacientů, kteří 
dosáhli cílové hodnoty HbA1c (<7,0 %, resp. ≤ 6,5 %) v sitagliptinové 
skupině byl nižší než u obou použitých dávek liraglutidu a podobně 
tomu bylo i v účinku na redukci glykémie nalačno. Podstatný byl také 
rozdíl v redukci tělesné hmotnosti, která na konci studie dosáhla 
v sitagliptinové skupině −0,96 kg (95% CI −1,50 až −0,42), se 1,2 mg 
liraglutidu −2,86 kg (95% CI −3,39 až −2,32) a se 1,8 mg liraglutidu 
−3,38 kg (95% CI −3,91 až −2,84). Oba léky byly dobře tolerovány. 
Léčba pomocí 1,8 mg liraglutidu byla asociována se signifikantně větší 

spokojeností ze strany pacientů, zároveň ale i s vyšším výskytem nau-
zey (27 %, resp. 21 % v liraglutidové skupině vs. 5 % u sitagliptinu). 
Naprostá většina případů nevolnosti se ovšem vyskytla na počátku 
studie a jen zřídka vedla k nutnosti přerušit léčbu. V dalším průběhu 
sledování již byla frekvence nauzey u liraglutidu i sitagliptinu obdob-
ná. Přibližně u 5 % pacientů v každé ze skupin byla zaznamenána 
mírná hypoglykémie. Ve srovnání se sitagliptinem byl liraglutid aso-
ciován se signifikantním zlepšením koncentrace C-peptidu, HOMA 
indexu funkce beta buněk a poměru proinzulín/inzulín. 

Závěry studie
Přidání analoga glucagon-like peptidu 1 (GLP-1) liraglutidu 

k metforminu u pacientů s nedostatečně kontrolovaným diabetem 
2. typu vedlo ve srovnání s inhibitorem dipeptidyl peptidázy 4 (DPP-4)
sitagliptinem k signifikantně větší redukci hladiny HbA1c.

Obr. č. 1: Efekt liraglutidu vs. sitagliptinu na redukci HbA1c, 
hmotnost a hladiny glykémie nalačno
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Komentář

Nynější přelomové období diabetologie, které důrazně nastolilo 
zejména otázku bezpečnosti antidiabetické léčby, tím zároveň do 
jisté míry připravilo pole pro snazší nástup nové léčebné strategie 
založené na inkretinech. Tyto léky, ab už se jedná o analoga GLP-1 
nebo inhibitory DPP-4, představují s největší pravděpodobností velmi 
bezpečnou a účinnou alternativu léčby diabetu 2. typu s minimem 
nežádoucích účinků. 

Tak jak se na farmaceutickém trhu objevují nové a nové účinné 
látky, otevírá se zároveň prostor pro jejich vzájemné srovnávání. 

Nový analog GLP-1 liraglutid zatím vyšel velice úspěšně z řady 
pomyslných soubojů srovnávajících jeho účinnost a bezpečnost, ab už 
s deriváty sulfonylurey, thiazolidindiony nebo s jinými analogy GLP-1 
(viz výsledky studií LEAD 1–6). Přímé srovnání liraglutidu s prvním 
dostupným představitelem třídy DPP-4 inhibitorů sitagliptinem však 
přinesla až tato studie. 

Z výše uvedených výsledků je zřejmé, že účinek tohoto analoga 
GLP-1 na kontrolu glykémie je ve srovnání se sitagliptinem silnější. 
Nejčastěji se tato skutečnost (pozorovaná i v jiných klinických stu-
diích) vysvětluje rozdílem mezi restitucí fyziologické hladiny endo-
genního GLP-1 dosažené zablokováním enzymu DPP-4 a mnohem 
vyššími – farmakologickými hladinami GLP-1 při léčbě analogy 
tohoto hormonu. Právě pleiotropní působení farmakologických hla-
din GLP-1 zřejmě vede k výraznějšímu účinku na snížení glykémie, 
redukci hmotnosti i příjmu potravy, stejně tak jako na supresi sekrece 
glukagonu a zpomalení vyprazdňování žaludku. 

Z hlediska nežádoucích příhod (zejména incidence hypoglyké-
mie) je výsledek obou srovnávaných molekul obdobný, s výjimkou 
vyššího výskytu nauzey při léčbě liraglutidem, jejíž trvání je podobně 
jako u exenatidu obvykle pouze přechodné. K detailnějšímu ověření 
kardiovaskulární bezpečnosti liraglutidu i sitagliptinu bude třeba 
vyčkat na připravované dlouhodobé studie s mnohem větším vzorkem 
pacientů, hodnotící „tvrdé“ kardiovaskulární endpointy (TECOS 
– Trial Evaluating Cardiovascular Outcomes With Sitagliptin, resp. 
LEADER – Liraglutide Effect and Action in Diabetes: Evaluation 
of Cardiovascular Outcome Results).

Jak jsem poznal v životě soukromém i profesním již mnohokrát, 
vždy je dobré mít na výběr. I v případě obou zmíněných způsobů vyu-
žití inkretinového principu v léčbě diabetu 2. typu je pro lékaře i pa-
cienta nespornou výhodou, že jsou k dispozici současně. Nedovolím 
si tedy ani v nejmenším tvrdit, že inhibitory DPP-4 (v tomto případě 
sitagliptin) jsou špatnou a analoga GLP-1 správnou volbou. Určitě 
si každá z těchto lékových skupin najde „svého“ pacienta, přičemž 
kromě farmakologických kvalit toho kterého léku bude jistě záležet 
i na snášenlivosti a vůli pacienta či léčebných nákladech.

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

Martin Haluzík, Štěpán Svačina

Inkretinová léčba diabetu
Monografie je věnována nejnovější skupině léků v terapii diabetes mellitus, se kterou jsou od počátku 

spojena velká očekávání, z nichž některá se již podařilo naplnit. Inkretiny získaly své místo v léčebném 
algoritmu diabetu 2. typu, proto je úvod knihy věnován právě tomuto onemocnění. Následuje shrnutí 
dosavadních poznatků o inkretinech a jejich působení v organismu. Autoři věnovali pozornost rovněž 
bariatrické, resp. metabolické chirurgii – rychle se rozvíjejícímu oboru souvisejícímu s léčbou diabetu, 
v němž hrají inkretiny podstatnou roli. Čtenáři jistě ocení charakteristiku jednotlivých preparátů z této 
skupiny, které jsou dostupné na našem trhu, nebo se ke vstupu na trh v brzké době chystají – včetně jejich 
vzájemného srovnání, možných rizik a nežádoucích účinků. Nechybí přehled dalších potenciálních možností inkretinové léčby (např. 
diabetu 1. typu, obezity u diabetiků i nediabetiků ad.). Na závěr jsou uvedeny perspektivní látky ve fázi klinického zkoušení, se kterými 
se možná v budoucnu setkáme i v klinické praxi.

Publikace nabízí recentní informace zpracované stručnou a přehlednou formou, čtenářům proto spolehlivě poslouží k orientaci 
v dané problematice.

Mladá fronta, edice Aeskulap, Praha, 2010. ISBN 978-80-204-2247-7. 
1. vydání, 140×200 mm, 136 stran, pevná vazba, barevně, doporučená cena 198 Kč
Knihu je možné objednat na webové adrese www.zdn.cz
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Monoterapie sitagliptinem 
u pacientů s diabetem 2. typu

Souhrn:
Na příkladu dvou kazuistik je demonstrována efektivita léčby sitagliptinem v monoterapii 

u pacientů s kontraindikací léčby metforminem. Zlepšení kompenzace diabetu při léčbě sitaglip-
tinem je ve shodě s recentními pracemi. Za významný přínos sitagliptinu je považována účinnost, 
jednoduché dávkování, zanedbatelné riziko hypoglykémie a minimum interakcí.

Summary:
Sitagliptine monotherapy in patients with type 2 diabetes mellitus
Two case reports demonstrate the effectiveness of sitagliptine monotherapy in patients in whom 

the treatment with metformine is contraindicated. The improved control of diabetes mellitus during 
the treatment with sitagliptine corresponds to recent reports. The efficacy, simple dosing, insigni-
ficant risk of hypoglycemia and minimal interactions are considered to be its important profit.

Rušavý, Z. Monoterapie sitagliptinem u pacientů s diabetem 2. typu. Kazuistiky v dia betologii 8, č. 2: 
33 –34, 2010.

Klíčová slova:
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Zdeněk Rušavý
I. interní klinika LF UK a FN Plzeň

Studie z poslední doby ukazují, že pacient s diabetem 2. typu má 
být léčen velmi intenzivně s cílem dosáhnout co nejlepší dlouhodobé 
kompenzace HbA1c pod 5,3 % dle IFCC, pomocí režimových opat-
ření, perorálních antidiabetik nebo inzulínu (Holman et al. 2008; 
ADVANCE Collaborative Group 2008). Problémem je zvýšený 
výskyt hypoglykémií při použití některých léků (sulfonylurea, inzu-
lín), který vede ke zvýšení kardiovaskulární morbidity a mortality 
(ACCORD 2008; Abraira et al. 2009).

Základem léčby diabetu je dieta (obvykle redukční) s dostatkem 
vlákniny a sníženým obsahem živočišných tuků a fyzická aktivita. 
Protože je známo, že tato opatření selhávají většinou do jednoho roku 
od stanovení diagnózy diabetu, je doporučeno evropskou i americkou 
diabetologickou společností zahájit léčbu metforminem ihned po 
určení diagnózy (Nathan et al. 2009).

V posledních 10 letech se objevila nová léková skupina. Léky 
nazýváme inkretiny. Jedná se o enterohormony se širokou škálou 
účinků, které pozitivně ovlivňují diabetes. Sekrece těchto hormonů 
je snížená u diabetiků 2. typu. O něco slabší efekt, ale s minimem 
vedlejších účinků, mají léky, které zabraňují odbourávání enterohor-
monu – glukagon-like polypeptidu 1 (GLP-1) a prodlužují a posilují 
tak jeho působení. Tyto látky se nazývají gliptiny. V České republice 
je nejdéle klinicky využíván sitagliptin. Je doporučován v kombinaci 
s metforminem, protože účinek obou léků na hladinu GLP-1 je 
aditivní. Sitagliptin nevede k hypoglykémiím a protože neovlivňuje 
rychlost vyprazdňování žaludku, má i minimální výskyt komplikací. 
Velkou výhodou sitagliptinu je, že se podává ve formě tablety pero-
rálně jednou denně.

Kazuistika 1

42letý pacient se dostavil pro záchyt diabetu, který byl diagnos-
tikován laboratorně při kontrole u kardiologa. Glykémie nalačno 
8,3 mmol/l, HbA1c 6 % a BMI 36 kg/m2. Pacient byl dva roky po 
akutním infarktu přední stěny (provedena angioplastika), dlouho-
době byl léčen pro hypertenzi a měl renální insuficienci s hladinou 
kreatininu v séru 160 µmol/l, bez proteinurie. Pro srdeční slabost 
v anamnéze užíval trvale furosemid. Byl dlouhodobě léčen sedmi 
druhy léků od kardiologa a praktického lékaře.

Cíle diabetologické léčby:
1. Dosáhnout cílových hodnot HbA1c<5,3 %, bez hypoglyké-

mií.
2. Snažit se snížit tělesnou hmotnost, nebo přinejmenším nevy-

volat její nárůst.
3. Použít lék s minimem interakcí (polypragmasie).

Léčba dle doporučení?
1. Metformin – lék první volby je kontraindikován pro přítomnost 

renální insuficience, kdy se zvyšuje riziko vzniku laktátové 
acidózy.

2. Glitazony – léčba je kontraindikována vzhledem k srdeční 
slabosti pro riziko recidivy kardiálního selhání.

3. Sulfonylurea není vhodná pro vysoký výskyt interakcí, rizika 
hypoglykémií a nárůst hmotnosti.
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MONOTERAPIE SITAGLIPTINEM U PACIENTŮ S DIABETEM 2. TYPU

prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D. 
Diabetologické centrum
1. interní klinika LF UK a FN Plzeň
Alej svobody 80
304 60 Plzeň-Lochotín

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byla zahájena léčba 
sitagliptinem 1 tbl 100 mg jednou denně. V průběhu následujících 
šesti měsíců docházelo k postupnému zlepšování glykémií nalačno 
a hodnota HbA1c po šesti měsících sledování klesla na 5,2 %. Hmot-
nost se nezměnila.

 Kazuistika 2
60letý, od mládí obézní pacient se dostavil pro náhodný záchyt 

diabetu bez klinických příznaků. Glykémie nalačno byla 6,2 mmol/l, 
HbA1c 5,4 %, BMI 30 kg/m2. Jednalo se o podnikatele, kuřáka, který 
nikdy nestonal. Neužíval léky. Poměrně často sportoval (3–4krát 
týdně – tenis, lyže, jízda na koni). Pacient uvedl pravidelnou konzu-
maci červeného vína (v průměru 1,5–2 l denně). Jednou týdně chodil 
hrát karty spojené s konzumací 6–10 „fernetů“. Své zvyky ohledně 
požívání alkoholu nehodlal změnit.

Cíle diabetologické léčby:
1. Maximálně snížit hladinu HbA1c, bez hypoglykémií.
2. Snažit se pozitivně ovlivnit hmotnost.
3. Přesvědčit pacienta, aby přestal kouřit a snížil příjem alkoholu.

Léčba dle doporučení?
1. Metformin je při výrazném abúzu alkoholu kontraindikován, 

protože hrozí vznik laktátové acidózy.
2. Glitazony – léčba sice není kontraindikována, ale je riziková 

vzhledem k riziku vzniku hepatopatie; pozvolný nástup účinku 
a vzestup hmotnosti mohou významně snížit motivaci nemoc-
ného.

3. Sulfonylurea je riziková vzhledem k možnému vzniku hypo-
glykémie při neplánované fyzické aktivitě a abúzu alkoholu.

4. Exenatid pacient odmítl, protože se cítí zdráv a nebude si 
aplikovat injekce.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byla zahájena léčba 
sitagliptinem 100 mg 1 tbl denně společně s dietním režimem. Pacient 
odmítl přestat kouřit, ale rozhodl se snížit dávku alkoholu přibližně 
o 50 %. Po čtyřech měsících je glykémie nalačno 6 mmol/l a HbA1c 
4,8 %, BMI se nezměnil.

Diskuse
I když monoterapie sitagliptinem nepatří mezi primární léčebné 

indikace, u vybraných pacientů je výhodná. Mezi hlavní přednosti 
sitagliptinu patří minimální nežádoucí účinky, incidencí srovnatel-
né s placebem, nízké riziko hypoglykémie a indiferentní účinek na 
hmotnost při zlepšení kompenzace. Jednoduché dávkování jednou 

denně 1 tbl a minimum interakcí s jinými léky činí sitagliptin velice 
atraktivním pro pacienty i lékaře. Jeho účinek je podobný fyziolo-
gickému procesu, kdy dochází ke zvýšené produkci inzulínu v beta 
buňce pouze při zvýšení hladiny glykémie.

První prospektivní, randomizovaná, placebem kontrolovaná 
studie, která hodnotila efektivitu monoterapie sitagliptinem proti 
placebu u diabetiků 2. typu, nedostatečně kompenzovaných pomocí 
diety a fyzické aktivity, byla provedena u 741 osob a trvala 24 týdnů. 
U pacientů léčených 100 mg sitagliptinu jednou denně došlo ke zlep-
šení HbA1c o 0,8 %, bez zvýšení hmotnosti (Aschner et al. 2006).

Závěr
Léčba sitagliptinem v monoterapii rozhodně nepatří k hlav-

ním indikacím tohoto léku při léčbě diabetu 2. typu. Vzhledem 
k jednoduché aplikaci, minimálnímu výskytu nežádoucích účinků 
a téměř žádným kontraindikacím ji lze použít s dobrým výsledkem 
u vybraných pacientů.
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Úvod

Dlouhodobě působící inzulíny jsou suspenze nebo roztoky 
s velmi pomalou absorpcí, jejich účinek obvykle přetrvává déle 
než 24 hodin. Jsou určeny pro subkutánní nebo intramuskulární 
podání. 

Jako první byl v roce 2000 zaregistrován inzulín glargin, který je 
od roku 2003 dostupný i v naší republice. Vlivem strukturních změn 
oproti humánnímu inzulínu (náhrada k. aspartové v pozici A21 glyci-
nem a přidání dvou molekul argininu na konec řetězce A) nastupuje 
jeho účinek za 3–4 hodiny a trvá více než 24 hodin (v závislosti na 
dávce až 36 hodin). Z dostupných preparátů nejlépe napodobuje 
bazální sekreci inzulínu a jeho výhodou je bezvrcholové působení. 
Umožňuje proto podávání jedenkrát denně – klinicky není rozdíl 
mezi podáním ráno a večer. Křivka jeho účinku se při srovnání 

s dalšími preparáty nejvíce blíží křivce, kterou jsme schopni navodit 
kontinuální infuzí inzulínovou pumpou. 

V případě inzulínu detemir bylo dosaženo prodloužení účinku 
vazbou kyseliny myristové na lysin (v pozici B29), nahrazuje tak na 
pozici B30 threonin. Účinek nastupuje pozvolna asi za hodinu po 
podkožním podání, ale míra účinku, maximum působení a doba 
jeho trvání závisejí na dávce inzulínu. Na rozdíl od glarginu má 
vrchol účinku a při obvyklém dávkování nemusí dostatečně působit 
celých 24 hodin. Při kombinaci s humánními inzulíny jej lze dávkovat 
jedenkrát denně, při kombinaci s ultrakrátkými inzulínovými analogy 
u diabetes mellitus 1. typu  se doporučuje podávat jej rozděleně ve 
dvou denních dávkách. Oproti glarginu se popisuje jeho pravidelné 
vstřebávání, z hlediska farmakokinetiky je jeho intraindividuální 
variabilita měřená koncentrací v plazmě asi 14 % (na rozdíl od glar-
ginu, kde je 33 %) (Škrha et al. 2009). 

Jsou dlouhodobě působící 
inzulínová analoga zaměnitelná?

Souhrn:
Dlouhodobě působící inzulínová analoga detemir a glargin umožnila, zejména u diabetiků 

1. typu, přivést léčbu opět blíže fyziologickému schématu. Postupně se ukázalo, že v případě inzu-
línu detemir existuje vysoké procento pacientů (především s diabetes mellitus 1. typu), kteří při 
kombinaci s ultrakrátkým analogem vyžadují podávání dvou dávek denně.

Demonstrována je kazuistika mladého diabetika 1. typu, u něhož záměna detemiru za glargin 
umožnila ponechat aplikaci dlouhodobého analoga jedenkrát denně, což bylo klíčové vzhledem 
k jeho zaměstnání v nepravidelném směnném provozu. Dosažení a udržení dobré kompenzace 
bylo dokumentováno klinicky i laboratorně (absence hypoglykémií při zlepšených glykemických 
profilech, pokles glykovaného hemoglobinu).

Summary:
Are long-term acting insulin analogues interchangeable?
The long-term acting insulin analogues detemir and glargine have given us the possibility to 

bring the treatment, particularly in patients with type 1 diabetes mellitus, closer to the physiolo-
gical pattern. Gradually, it has become evident that in case of detemir, there is a high percentage 
of patients (particularly with type 1 diabetes mellitus) requiring a twice daily administration when 
combining it with an ultra-short acting analogue.

This report presents a case of a young patient with type 1 diabetes mellitus, in whom the switch 
from detemir to glargine enabled to maintain the administration of the long-term acting analo-
gue once daily, which was crucial with respect to his occupation with irregular work shifts. The 
achievement and preservation of a good compensation was documented by clinical and laboratory 
results (the absence of hypoglycemias as well as improved glycemic profiles and the decrease of 
glycated hemoglobin).

Langová, D. Jsou dlouhodobě působící inzulínová analoga zaměnitelná? Kazuistiky v dia betologii 8, 
č. 2: 36 –38, 2010.
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JSOU DLOUHODOBĚ PŮSOBÍCÍ INZULÍNOVÁ ANALOGA ZAMĚNITELNÁ?

Kazuistika 

V září 2005 byl na naši interní kliniku přijat 32letý muž pro re-
centní diabetes mellitus – vstupní glykémie 31 mmol/l. Typické potíže 
(žízeň, polyurie, únavnost) neudával, stěžoval si pouze na asi měsíc 
trvající píchavé bolesti v podžebří při námaze, dále přiznal váhový 
úbytek přibližně 4 kg za poslední tři měsíce. 

Muž pracoval jako zdravotnický záchranář. Dosud byl zcela 
zdráv, kromě polinózy a občasných sportovních úrazů bez potíží 
(věnoval se aktivně i fyzicky náročným disciplínám, jako je cyklistka 
a vytrvalostní běh). 

Laboratorně nebyly zachyceny výraznější známky rozvratu 
vnitřního prostředí ani iontové dysbalance (vstupní pH 7,48, kalium 
3,3 mmol/l, osmolalita séra 290 mmol/kg). Po jednodenním pobytu 
na JIP byl předán na standardní oddělení a po sedmi dnech propuštěn 
domů, vzhledem k povaze zaměstnání s nepravidelnými směnami 
přímo na kombinaci analog (inzulín aspart a detemir v dávce 4-4-4 
a 0-0-12 jednotek). 

Od počátku velmi dobře kooperující pacient, již vstupně s dobrý-
mi znalostmi i představou o chorobě. Prováděl selfmonitoring s úpra-
vami dávek inzulínu (v době nočních směn jsme museli přidávat bolus 
krátkého analoga pro změněný počet hlavních jídel). Sám si aktivně 
doplňoval poznatky i jinde (na internetu), při kontrolách předkládal 
glykemické profily zpracované v počítačových programech. Spolu 
jsme řešili úpravy dávky inzulínu tak, aby se nemusel vzdát svých 
sportovních aktivit. Krátce – sen každého diabetologa! 

Glykemický profil při stávající dávce inzulínu byl v prosinci 
2005 5,7..8,3..5,6..5,7..5,4..5,8..5,2 mmol/l a glykovaný hemoglobin 
(HbA1c) 4,4 % dle IFCC. Na jaře 2006 jsme dokonce pro hypogly-
kémie snižovali dávku detemiru na 0-0-10 jednotek (hodnoty HbA1c 
4,5–4,7 %).

Stav se poněkud zkomplikoval na jaře 2008, kdy si pacient 
po pádu na kole poranil rameno a jeho dosavadní vysoká fyzická 
aktivita se nuceně snížila. Pro zvýšení hodnot glykémií v profilech 
zvýšil dávku detemiru nejdříve na 0-0-12 a pak na 0-0-14 jednotek 
(při dávce inzulínu aspart 5-5-5 jednotek), přesto hodnota glyko-
vaného hemoglobinu stoupla na 5,5 % a následně na 6,5 %. Dále 
si pacient stěžoval na občasné symptomatické hypoglykémie. Dle 
glykemických profilů vzniklo podezření na „nedotahování“ účinku 
detemiru. Nabídli jsme mu tedy rozložení do dvou dávek, což vzhle-
dem k charakteru své práce neakceptoval. Proto jsme zkusili prostou 
záměnu detemiru za inzulín glargin ve shodné dávce 0-0-14 jednotek 
s nezměněnou dávkou krátkodobě působícího analoga 5-5-5 jednotek. 
Kontrola po šesti týdnech ukázala pokles HbA1c na 5,8 % , pacient 
byl spokojený, bez kolísání glykémií v profilech a bez subjektivních 
potíží z hypoglykémií. V pooperačním období (operace v důsledku 
předchozího úrazu) zvýšil ještě dávky glarginu na 0-0-16 jednotek 

a krátkodobého analoga na 6-5-6 jednotek, opět bez hypoglykémií 
a s dalším poklesem HbA1c na 5,0 %.

V současné době opět sportuje, ale inzulín glargin si již pone-
chal, aktuální dávka je 0-0-14 jednotek, hodnoty HbA1c dlouhodobě 
kolem 5,0 %.

Diskuse a závěr 
Krátkodobá i dlouhodobá analoga výrazně rozšířila naši léčeb-

nou paletu a přinesla obrovský benefit našim nemocným. Jsme tak 
schopni opět se o něco přiblížit fyziologickým poměrům v sekreci 
inzulínu zdravým pankreatem a vnést diabetikům větší flexibilitu do 
jejich životního stylu. 

V případě inzulínu glargin lze udržet vyrovnanou hladinu gly-
kémie celých 24 hodin, díky minimální variabilitě a bezvrcholovému 
průběhu je jeho terapeutický účinek srovnatelný s kontinuální sub-
kutánní infuzí inzulínu (Kvapil 2010). Optimální je jeho kombinace 
s krátkodobě účinnými analogy. Pacient titruje dávku glarginu podle 
glykémie nalačno, prandiální dávky krátkodobého analoga aplikuje 
dle příjmu sacharidů a případně i dle plánované aktivity. Můžeme tak 
dosáhnout fyziologického poměru sekrece bazálního a bolusového 
(prandiálního) inzulínu 50:50.

V současné době máme k dispozici několik prací, které se 
zabývají přímým srovnáním inzulínu glargin a detemir (Pieber et 
al. 2007; Hollander et al. 2008; Rosenstock et al. 2008; King 2009; 
Raskin et al. 2009; Swinnen et al. 2009b), převážně u diabetiků 
2. typu. Autoři se shodují v tom, že výsledky dosažené při léčbě 
oběma dlouhodobými analogy jsou obdobné – ve smyslu klinického 
účinku (zlepšení kompenzace dle HbA1c) i rizika hypoglykemických 
příhod. Oba preparáty se však liší v počtu denních dávek – na rozdíl 
od inzulínu glargin je u diabetiků 1. typu detemir obvykle třeba 
aplikovat ve dvou dávkách. Celková spotřeba inzulínu detemir je 
oproti glarginu vyšší. Některé práce uvádějí vyšší váhový přírůstek 
po inzulínu glargin ve srovnání s detemirem – deklarovaný rozdíl 
0,5–1,0 kg však zřejmě většina diabetologů nebude považovat za 
klinicky relevantní.

Diskuse ohledně bezpečnosti terapie inzulínem glargin (riziko 
malignit) byla uzavřena, a to jak na půdě EMEA (European Medi-
cines Agency), tak americké FDA (Food and Drug Administration). 
Prospektivní studie (Rosenstock et al. 2009) nepotvrdila v případě 
glarginu větší riziko malignit než při léčbě NPH inzulínem. 

Závěrem je však nutno říci, že ani ten nejmodernější a nejlepší 
inzulín sám o sobě neřeší vše. K úspěšnému výsledku, tj. optimální 
kompenzaci diabetu bez rizika závažných hypoglykémií, je vždy třeba 
erudovaného lékaře, který zohlední individuální potřebu nemocného, 
a stejně tak edukovaného a spolupracujícího pacienta. Přejme sobě 
i svým nemocným obojí. 
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Kongenitální adrenální hyperplazie 
jako příčina hirsutismu a androgenní 
alopecie u starší pacientky 

Souhrn:
Uvádíme kazuistiku 60leté ženy, vyšetřované v endokrinologické ambulanci pro hypertenzi 

a projevy hyperandrogenního stavu (hirsutismus, androgenní alopecie). Endokrinní původ hy-
pertenze byl vyloučen, jako příčina hyperandrogenního stavu byla zjištěna velmi pravděpodobně 
kongenitální adrenální hyperplazie (deficit 21-hydroxylázy, late-onset forma). Definitivní genetické 
potvrzení pacientka odmítla. Po zahájení léčby malou dávkou kortikoidů na noc došlo ke klinickému 
zlepšení a ústupu projevů hyperandrogenismu.

Summary:
The congenital adrenal hyperplasia as a cause of hirsutism and androgenic alopecia in an elderly 

patient
We present a case of a 60 year old woman examined at the endocrinologist for hypertension and clinical 

hyperandrogenism (hirsutism, androgenous alopecia). Endocrine origin of hypertension was excluded 
but congenital adrenal hyperplasia (21-hydroxylase deficiency, late onset form) was identified as a very 
probable cause of hyperandrogenism. Genetic testing was refused by the patient. After administration of 
low dose corticoid therapy clinical improvement of hyperandrogenic symptoms was observed.

Brunerová, L., Valentová, A. Kongenitální adrenální hyperplazie jako příčina hirsutismu a androgenní 
alopecie u starší pacientky. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 2 – Endokrinologie: 42 –45, 2010.

Klíčová slova:

� kongenitální adrenální 
hyperplazie

� deficit 21-hydroxylázy

� hypertenze

� hirsutismus

� androgenní alopecie

Key words:

� congenital adrenal 
hyperplasia

� 21-hydroxylase deficiency

� hypertension

� hirsutism

� androgenous alopecia

Ludmila Brunerová, Andrea Valentová
Endokrinologická ambulance, II. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Úvod

Kongenitální adrenální hyperplazie – CAH (Stárka et al. 1999; 
Cibula  et al. 2002) je enzymatická porucha adrenální steroidogeneze, 
která je spojena s různým stupněm nedostatečné syntézy kortizolu, 
zvýšením adrenokortikotropního hormonu (ACTH), porušenou 
syntézou (většinou zvýšenou, u některých forem i sníženou) adrenál-
ních androgenů a meziproduktů syntézy cholesterolu a hyperplazií 
nadledvin. Rozlišujeme šest typů CAH, klinicky nejvýznamnější jsou 
dva z nich – deficit 21-hydroxylázy a deficit 11β-hydroxylázy. Nejčas-
tější formou je deficit 21-hydroxylázy s frekvencí v populaci 1 : 14 000 
a autozomálně recesivní dědičností, který může mít různé klinické 
manifestace podle reziduální aktivity enzymu. 

Zatímco salt-wasting a simple virilizing formy jsou diagnostikovány 
v dětství či pubertě, tzv. late-onset forma (s reziduální aktivitou enzymu 
nad 50 %) je často diagnostikována až v dospělosti a mnohé případy jistě 
vůbec nejsou odhaleny. Late-onset forma je pravděpodobně nejčastější 
autozomálně recesivní chorobou s předpokládanou frekvencí až 1 : 100. 
Chlapci s late-onset CAH mají obvykle normální genitál, předčasnou 
pubarche a adrenarche, urychlení kostního zrání a růstu, malá varlata, 
výraznou muskulaturu a nižší konečnou výšku. U dívek nacházíme 

též normální genitál po narození, často bývá přítomna pouze mírná 
virilizace, předčasné pubarche a adrenarche, nepravidelnosti menses, 
akné, hirsutismus, urychlené kostní zrání a nižší konečná výška. Uvádí 
se, že CAH je přítomna u 1–5 % žen s hirsutismem. 

Diagnostika je založena na laboratorním stanovení meziproduktu 
syntézy kortizolu – 17-hydroxyprogesteronu v séru. Jeho hladina bývá 
často již bazálně zvýšená, diagnostický je ovšem ACTH stimulační 
test. Test se považuje za průkazný, pokud po podání 250 µg ACTH 
dojde k minimálně čtyřnásobnému vzestupu hladiny 17-hydroxypro-
gesteronu. Definitivní potvrzení přinese genetické testování.

Léčebně se uplatňuje podávání nízké dávky dexamethasonu 
(0,25–0,5 mg) či prednisonu (2,5 mg) večer s celkem dobrým efektem 
na potlačení ACTH a tím nežádoucí nadprodukce androgenů.

Deficit 11β-hydroxylázy je podstatně vzácnější (cca 5–8 % CAH) 
s frekvencí 1 : 100 000 a širokou škálou klinických projevů, včetně 
hypertenze (z nadprodukce 11-deoxykortikosteronu).

Od roku 2006 je v České republice zaveden novorozenecký scre-
ening kongenitální adrenální hyperplazie (stanovení 17-hydroxypro-
gesteronu metodou suché kapky u novorozenců ve věku 48–72 hodin) 
v Národní referenční laboratoři (Pediatrická klinika 3. LF UK a FN 
Královské Vinohrady v Praze).
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Obr. č. 1: Steroidogeneze při enzymatickém bloku 21-hydroxylázy je charakterizována nedostatkem kortizolu a zvýšením androgenů (zvláště 
androstendionu). Diagnostické je zvýšení meziproduktu steroidní syntézy 17-hydroxyprogesteronu
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Obr. č. 2: Steroidogeneze při enzymatickém bloku 11β-hydroxylázy je charakterizována nedostatkem kortizolu, nadbytkem androgenů a mezi-
produktu syntézy steroidů 11-deoxykortikosteronu s významným hypertenzním potenciálem
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KONGENITÁLNÍ ADRENÁLNÍ HYPERPLAZIE JAKO PŘÍČINA HIRSUTISMU A ANDROGENNÍ ALOPECIE…
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KONGENITÁLNÍ ADRENÁLNÍ HYPERPLAZIE JAKO PŘÍČINA HIRSUTISMU A ANDROGENNÍ ALOPECIE…

Vysvětlivky: DHEA – dehydroepiadrosteron; DHEAS – dehydroepiadrosteronsulfát

Kazuistika

60letá žena byla odeslána do endokrinologické ambulance 
k vyloučení sekundární hypertenze. S hypertenzí se léčila asi 20 let, 
postupně až pětikombinací antihypertenziv (ACE inhibitor, blokátor 
kalciových kanálů, diuretikum, beta-blokátor a urapidil), s dosažením 
uspokojivé kontroly tlaku. Při vzestupu tlaku pacientka nepozorovala 
palpitace, pocení či barevné změny v obličeji. Hirsutismem trpěla již 
od puberty, alopecie se podstatněji zhoršila po přechodu.

Pacientka byla léčena intenzifikovaným inzulínovým režimem 
v kombinací s metforminem pro diabetes mellitus 2. typu, chronicky 
ovšem subkompenzovaný. Pro kombinovanou hyperlipidémii užívala 
statin s fibrátem. Před pěti lety prodělala angioplastiku s implantací 
stentu do pravé karotidy pro významnou stenózu a recentně byla 
propuštěna z kardiologie, kde byla hospitalizována pro nestabilní 
anginu pectoris při nemoci tří tepen. Nefrologická anamnéza byla 
němá. Hypertenze se v rodině objevila u otce ve vyšším věku. Alergii 
pacientka neudávala. Menstruaci měla od 11 do 52 let, nepravidelnou, 
je po třech porodech, hormonální substituci neužívala. 

Fyzikálně dominovala obezita s centrální distribucí (107 kg, 
157 cm), pacientka byla normotenzní (130/80 mmHg), s tepovou 
frekvencí 64/min. Z patologických nálezů byl přítomen šelest nad 
pravou karotidou, hepatomegalie (+3 cm), perimaleolární pro-
sáknutí. Při cíleném endokrinologickém fyzikálním vyšetření byla 
zjištěna poměrně výrazná temporální alopecie, hirsutismus (horní 
ret, brada, periareorálně, podél linea alba k pupku, vnitřní strana 
stehen, paže a bérce – skóre dle Ferrimana a Gallweye 21), lokální 
nález na krku z hlediska strumy negativní, nebyly přítomny klinické 
známky m. Cushing. 

Laboratorně byla zjištěna normální renální funkce, pozitivní 
mikroalbuminurie 250 mg/24 h (pravděpodobně v rámci incipientní 
diabetické nefropatie, či jako marker endoteliální dysfunkce), so-
nografista popsal bilaterálně symetricky přiměřeně velké ledviny se 
zachovalou šíří parenchymu, dopplerovsky bez suspekce na stenózu 
renální tepny. Endokrinní parametry: normální tyreoidální funkce, 
odpady katecholaminů a metanefrinů v normě, screeningový poměr 
aldosteron/plazmatická reninová aktivita (20) vyloučil primární hy-
peraldosteronismus. Vzhledem k vyšší hodnotě volného močového 
kortizolu (400 nmol/den) byl proveden dexamethasonový supresní 
test (s-kortizol po supresi 46 nmol/l), který nepotvrdil m. Cushing 
– volný močový kortizol byl zvýšen pravděpodobně při obezitě. 
Hladina testosteronu, volného testosteronu, DHEA, DHEAS byly 
zcela v normě, vysoké gonadotropiny svědčily pro postmenopauzální 
stav. Ze specializovaných vyšetření zaujala vyšší hladina androsten-
dionu (9,5 nmol/l; norma 0,7–8,8 nmol/l) a 17-hydroxyprogesteronu 
(6,9 nmol/l; norma 0,24–3,9 nmol/l). Hodnoty 17-hydroxypregne-
nolonu, 11-deoxykortizolu a 11-deoxykortikosteronu byly v normě. 
Na základě této laboratorní konstelace jsme pojaly podezření na 

kongenitální adrenální hyperplazii, late-onset formu. Proto jsme 
provedly ACTH stimulační test, jehož výsledek klinické podezření 
potvrdil – došlo k více než čtyřnásobnému vzestupu 17-hydroxypro-
gesteronu (tab. č. 1).

Po dohodě s pacientkou, s vědomím potenciálních rizik (zhoršení 
kompenzace diabetu, akcelerace aterosklerózy) jsme zahájily léčbu 
nízkou dávkou prednisonu (2,5 mg) podaného večer. Následně došlo 
k obnovení vlasového porostu v oblasti temene a mírnému zlepšení 
hirsutismu (skóre dle Ferrimana a Gallweye 16). Kompenzace dia-
betu (dle glykemických profilů) nebyla významně zhoršena, kontrola 
tlaku zůstala dobrá.

Diskuse
U pacientek s hirsutismem a androgenní alopecií je v rámci 

diferenciální diagnostiky nutno uvažovat o klinicky nejzávažnější 
příčině – androgeny produkujícím tumoru ovarií či nadledvin, které 
jsou naštěstí extrémně vzácné. Z častějších příčin musíme vyloučit 
Cushingův syndrom či chorobu a právě kongenitální adrenální 
hyperplazii, deficit 21-hydroxylázy, late-onset formu. Nejčastější 
příčinou je pravděpodobně syndrom polycystických ovarií. K dia-
gnostice využíváme široké palety hormonálních vyšetření, případně 
zobrazovacích metod (při suspekci na androgeny produkující tumor 
vaječníků či nadledvin). Léčba se liší dle zjištěné příčiny.

U naší pacientky jsme vzhledem ke kombinaci hyperandrogen-
ního stavu a hypertenze zvažovaly i přítomnost vzácnější formy 
– deficitu 11β-hydroxylázy. Hladiny 11-deoxykortikosteronu a 11-deo-
xykortizolu však byly v normě. Také ostatní endokrinní a nefrologické 
příčiny hypertenze byly vyloučeny. Jednalo se tedy pravděpodobně 

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)

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

čas odběru (min) 0. 30. 60.

testosteron (nmol/l) 2,3 2,5 2,8

DHEAS (nmol/l) 3,4 3,4 3,6

kortizol (nmol/l) 652 950 1 033

17-hydroxyprogesteron (nmol/l) 4 13,2 17,4

DHEA (nmol/l) 10,2 22,3 23,7

androstendion (nmol/l) 9,5 8,9 12,4

Tab. č. 1: ACTH stimulační test k odhalení bloku steroidogeneze

Odběry uvedených hormonů a jejich prekurzorů před podáním 
250 mg Synactenu i. m., dále po 30 a 60 minutách. Za diagnostický 
se považuje test s minimálně čtyřnásobným vzestupem 17-hydro-
xyprogesteronu. Patologické hodnoty stanovovaných látek jsou 
uvedeny tučně
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Šrobárova 50
100 34 Praha 10
e-mail: brunerova@seznam.cz

KONGENITÁLNÍ ADRENÁLNÍ HYPERPLAZIE JAKO PŘÍČINA HIRSUTISMU A ANDROGENNÍ ALOPECIE…

o esenciální hypertenzi, která byla uspokojivě kontrolována multi-
kombinační terapií.

Po stanovení diagnózy a zahájení léčby došlo k podstatnému 
klinickému zlepšení hyperandrogenismu (s lepším efektem na alo-
pecii, nicméně i efekt na hirsutismus byl pacientkou velmi oceněn) 
a bezesporu ke zvýšení kvality života pacientky. 

Závěr
Uvedenou kazuistikou bychom rády upozornily na diferenciální 

diagnostiku hyperandrogenních stavů, která zahrnuje i pravděpo-
dobně nejčastější autozomálně recesivní chorobu – deficit 21-hyd-
roxylázy, late-onset formu, jejíž farmakologická léčba může vést 
k významnému ústupu klinických příznaků a tím ke zvýšení kvality 
života pacientek.

Literatura
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Světový den štítné žlázy a „Týden štítné žlázy“
24.–30. května 2010

a MUDr. Marcela Dvořáko-
vá, PhD., z Endokrinologic-
kého ústavu v Praze, která se 
ve svém sdělení zaměřila na 
dětské pacienty. MUDr. Eva Al Taji z Kliniky dětí a dorostu FN 
Královské Vinohrady představila posluchačům letošní podobu 
kampaně. Na její slova navázala MUDr. Vlasta Janštová z Kliniky 
dětského lékařství FN Ostrava – jednoho z pracovišb, která se 
účastnila projektu „Robinsonova balónková pošta“.

Zmíněné aktivity a odezva v médiích by měly napomoci ke 
zvýšení povědomí veřejnosti o onemocněních štítné žlázy, jejich 
příznacích a možnostech léčby.

(bag)
Další zdroje informací:
www.thyroid-fed.org – Thyroid Federation International
www.thyroidweek.com – International Thyroid Awareness Week
www.balonkovaposta.cz – česká kampaň „Robinsonova balónková pošta“

V loňském roce byl 25. květen poprvé vyhlášen Světovým dnem 
štítné žlázy a zároveň proběhla globální kampaň „Připomínkový 
týden“ (International Thyroid Awareness Week). Tato iniciativa 
vznikla ve spolupráci Thyroid Federation International (TFI), 
federace sdružující pacientské organizace z řady zemí celého světa, 
a společnosti Merck Serono.

Letošní druhý ročník podpořily mezinárodní lékařské or-
ganizace (v Evropě European Thyroid Association) a hlavním 
tématem se stala onemocnění štítné žlázy ve vztahu k plodnosti 
a prenatálnímu i postnatálnímu vývoji dítěte. Cílovou skupinou 
tedy byly především těhotné ženy, děti a jejich rodiče.

V České republice se aktivity v rámci „Týdne štítné žlázy“ 
(24.–30. května) uskutečnily s podporou České endokrinologické 
společnosti, řady odborných pracovišb a Všeobecné zdravotní po-
jišbovny. Ve třech městech – na dětských klinikách FN Královské 
Vinohrady v Praze, FN v Ostravě a Masarykovy nemocnice v Ústí 
nad Labem proběhla 25. května akce s názvem „Robinsonova 
balónková pošta“. Děti malovaly obrázky, které byly připevněny 
k balónkům a vypuštěny do vzduchu. Organizátoři do konce června 
shromažvovali údaje o nalezených obrázcích a vzdálenosti místa 
„dopadu“. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhne 
5. září 2010 v Divadle v Celetné v Praze.

25. května se rovněž konala ve Faustově domě v Praze tisková 
konference věnovaná probíhající kampani. V úvodu vystoupili 
MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, zastupující ředitel VFN, prof. 
MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, děkan 1. LF UK, a doc. MUDr. 
Vojtěch Hainer, CSc., ředitel Endokrinologického ústavu v Praze. 
Hovořili o koncepci péče o pacienty s onemocněními štítné žlá-
zy. Nelehkého úkolu shrnout podstatné informace o fungování 
a poruchách štítné žlázy ve vymezeném čase se ujali prof. MUDr. 
Josef Marek, DrSc., předseda České endokrinologické společnosti, 

zpráva

Prof. T. Zima, doc. V. Hainer, MUDr. J. Bříza, prof. J. Marek, 
MUDr. M. Dvořáková, MUDr. E. Al Taji a MUDr. V. Janštová
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Zpráva z kongresu

12. kongres Evropské endokrinologické 
společnosti (ESE)
Praha, 24.–28. dubna 2010

Václav Zamrazil

Ve dnech 24.–28. dubna proběhl v Praze 12. endokrinologický 
kongres (12th European Congress of Endocrinology). Uspořádání 
této významné akce v naší metropoli bylo oceněním aktivit České 
endokrinologické společnosti, zejména jejího prezidenta prof. MUDr. 
Josefa Marka, DrSc. Díky pečlivé přípravě, na které se podílel kromě 
Evropského programového výboru také místní výbor, probíhalo vše 
bez jakýchkoli komplikací až doby, kdy na Islandu došlo k erupci 
populárního vulkánu. Vzhledem k problémům v letecké dopravě 
uvažovali organizátoři o zrušení celé akce, avšak po zhodnocení 
situace se nakonec jednomyslně rozhodli kongres uskutečnit. Bylo 
to správné rozhodnutí, kongresu se zúčastnilo více než 2 700 osob. 
Významná byla i účast firem.

Jak je u kongresů Evropské endokrinologické společnosti zvykem, 
proběhlo několik významných, bohužel jako obvykle částečně se pře-
krývajících aktivit. Byla udělena ocenění – Cena European Journal 
of Endocrinology prof. Lorenzi C. Hofbauerovi a Cena Geoffreye 
Harrise prof. Iainu Robinsonovi.

Plenární sekce byly věnovány aktuálním problémům endokri-
nologie. Za nejdůležitější považuji zprávu prof. Dillwyna Williamse 
o 20leté zkušenosti s karcinomem štítné žlázy v okolí Černobylu. 
Zajímavé bylo sdělení o thyronaminech – jedná se o metabolity ty-
reoidálních hormonů, které si zachovávají některé jejich metabolické 
účinky, ale neovlivňují výrazně oběhový systém. Prof. Karel Pacák 
informoval o nových trendech v diagnóze a lokalizaci neuroendo-
krinních tumorů.

Osm sympozií pokrylo prakticky celou šíři endokrinologie včetně 
hraničních oborů (např. problematiky diabetes mellitus a obezity). 
Přednášky v sekci Highlights byly zaměřeny na nové poznatky. Zde 
se zvláště uplatnili mladí autoři v rozsáhlé mezinárodní kooperaci. 
Z klinických témat byla věnována pozornost např. podávání rekom-
binantního růstového hormonu v neobvyklé indikaci (Giovanna 
Mantovani et al.) a poruchám kognitivních funkcí u Cushingovy 
choroby (Jitske Tiemensma et al.). Další ústní sdělení byla roztříděna 
do šesti sekcí: diabetes a obezita, štítná žláza, hypofýza, nadledviny, 
vztah štítné žlázy k reprodukci a ke kostnímu metabolismu.
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Posterová sekce byla nejpočetnější (celkem 866 posterů) a její 
témata se týkala všech oblastí endokrinologie i příbuzných oborů. 

Významná byla účast českých odborníků. Skutečně mimořádnou 
úsilí zajištění kongresu věnoval prof. Josef Marek i další členové 
místního organizačního výboru (prof. Michal Kršek, prof. Jan Čáp, 
prof. Václav Hána ad.). Naši významní odborníci spolupředsedali celé 
řadě sekcí. V rámci aktivní účasti se uplatnili četní autoři posterů. 
Přednášek bylo méně. Je nutno vyzdvihnout kvalitu sdělení prof. 
Josefa Marka, prof. Martina Haluzíka, prof. Jana Škrhy, prof. Jiřího 
Horáčka, ale i dalších.

Program byl doplněn kulturními akcemi. Účasti na odborném 
jednání úspěšně konkurovala krása Prahy, kterou všichni účastníci 
obdivovali a snažili se ji co nejlépe poznat. 

Celkově je možno považovat tuto v naší zemi mimořádnou akci 
za velmi úspěšnou. Vedení Evropské endokrinologické společnosti 
ve svém bulletinu hodnotilo 12. kongres evropských endokrinologů 
jako „great success“. V tom se s nimi zcela ztotožňuji.

prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc.
Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94 Praha 1 

13th European Congress of Endocrinology ECE 2011
April 30–May 4, 2011, Rotterdam, The Netherlands

http://www.ece2011.com/
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Fenomén neuvedomenia 
si hypoglykémie / Syndrom 
nerozpoznání hypoglykémie
Marián Mokáň, Milan Kvapil

Recenze

Podrobně a fundovaně zpracovaný přehled 
velmi aktuální diabetologické problematiky 
syndromu nerozpoznání hypoglykémie (Feno-
mén neuvedomenia si hypoglykémie/Syndrom 
nerozpoznání hypoglykémie) autorů prof. 
MUDr. Mariána Mokáně, DrSc., FRCP Edin 
a prof. MUDr. Milana Kvapila, CSc., MBA. 
Vychází 10. června 2010 současně v české 
i slovenské jazykové verzi v Nakladatelství 
GEUM. 

Nakladatelství GEUM, 1. vydání, 2010, A5,
vázaná, 80 stran, 165 Kč
Syndrom nerozpoznání hypoglykémie
(ISBN 978-80-86256-76-4) – v češtině
Fenomén neuvedomenia si hypoglykémie
(ISBN 978-80-86256-75-7) – ve slovenštině

Marián Mokáň, Milan Kvapil
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V České republice je možné si publikaci objednat přímo v nakladatelství:
Nakladatelství GEUM, s. r. o., Nádražní 66, 513 01 Semily
e-mail: novackova@geum.org, tel.: 481 312 858, www.geum.org

Na Slovensku je kniha v distribuci společnosti Inform-SK (www.inform-za.sk)

Na liečbu fenoménu neuvedomenia si hypoglykémie existujú 
v súčasnosti len dve možnosti:

• strikné, dôsledné a prísne zabránenie vývoju hypoglykémie;
• dôsledný tréning uvedomovania si hladín glykémie.
Jedine dodržaním týchto dvoch podmienok možno úspešne 

bojovab proti fenoménu neuvedomenia si hypoglykémie a porušenej 
defektnej kontraregulácii.  

Je dôležité zdôraznib, že liečba potenciálne zničujúceho syndrómu 
fenoménu neuvedomenia si hypoglykémie a deficitnej kontraregulácie 
s vysokým rizikom vývoja závažnej hypoglykémie nesmie byb osprave-
dlnením pre podporovanie a odporúčanie nedostatočnej glykemickej 
kontroly. Obnovenie obrany proti hypoglykémii závisí od odstránenia 
hypoglykémie z denného života, a nie od celkového zvýšenia hladín 
glykémie a tolerancie vyššieho glykovaného hemoglobínu. Bádatelia, 
ktorí sa pokúsili obnovib uvedomenie si hypoglykémie odstránením 
hypoglykémie, nezaznamenali nijaké väčšie zhoršenie glykemickej 
kontroly, hoci sa objavilo najmiernejšie zvýšenie glykovaného hemo-
globínu o približne 0,5–1 %. Paradoxne priemerné hodnoty glykémie 
a glykovaného hemoglobínu sa môžu dokonca zlepšib prostredníctvom 
stratégie odstránenia hypoglykémie, pretože pacientove hodnoty gly-
kémie prestanú fluktuovab od príliš vysokých po príliš nízke. Stratégie 

na odstránenie hypoglykémie sú vesmi náročné na čas a intenzitu 
práce tak pre pacienta, ako aj pre lekára.

U pacientov s krátkym trvaním DM1 sa dosiahlo kompletné 
obnovenie autonómnych symptómov po striktnej, dôslednej preven-
cii hypoglykémie. Podobne u pacientov s DM1 s krátkym trvaním 
intenzifikovanej liečby hnev od začiatku ochorenia je nástup au-
tonómnych symptómov normálny, ak je HbA1c > 6 %. Po striktnej 
prevencii hypoglykemických reakcií sa normalizoval glykemický 
prah pre autonómne symptómy aj u pacientov s dlhodobým trvaním 
DM1. Naopak, obnovenie neuroglykopenických symptómov po ob-
dobí dlhodobej prevencie hypoglykémie bolo úplné tak u pacientov 
s autonómnou neuropatiou, ako aj bez nej. I kev sú autonómne 
symptómy špecifickejšie pre skoré uvedomenie si hypoglykémie, 
pacientov s dlhším trvaním DM1 treba poučib, ako využib nástup 
a prítomnosb neuroglykopenických symptómov na rozpoznanie 
hypoglykémie pred objavením sa kognitívnej dysfunkcie. Vyplýva to 
logicky aj z hierarchie glykemických prahov pre nástup symptómov 
a kognitívnej dysfunkcie, kev sa deteriorácia kognitívnych funkcií 
zjavuje na poslednom mieste.

Ukázka z kapitoly „Revezibilita a liečba fenoménu neuvedomenia 
si hypoglykémie“ slovenské verze knihy Fenomén neuvedomenia si 
hypoglykémie

Ukázka 1

Ze správy skupiny DCCT (Diabetes Control Complications 
Trial), která, kromě jiných sledovaných komplikací diabetes mel-
litus, extenzivně pátrala po hypoglykémii, vyplývá, že 36 % všech 
epizod těžké hypoglykémie, které se vyskytly u pacientů v bdělém 
stavu, nebylo provázeno žádnými symptomy. A pokud se příznaky 
objevily, nebyly v 51 % správně rozpoznány. Dle DCCT se tedy 
vykytovala třikrát častěji. Naše výsledky jsou ve shodě s výsledky 
publikovanými jinými autory, předpokládá se, že přibližně 25 % pa-
cientů s DM1 může trpět syndromem nerozpoznání hypoglykémie. 

V soboru našich pacientů s DM1 se uvedený syndrom vyskytoval 
přibližně u každého čtvrtého jedince (26% výskyt). Tento stav byl 
běžný u pacientů s dlouhým trváním diabetes mellitus (u 46 % z nich 
trvalo onemocnění více než 10 let) a u pacientů s lepší glykemickou 
kontrolou (62 % jedinců s daným syndromem mělo HbA1c < 9 %). 
Při délce onemocnění ≥ 10 let a při glykovaným hemoglobinu < 9 % 
se syndrom nerozpoznání hypoglykémie vyskytoval u více než 80 % 
pacientů (tab. č. 2).

Ukázka z kapitoly „Frekvence syndromu nerozpoznání hypoglyké-
mie“ české verze knihy Syndrom nerozpoznání hypoglykémie

Ukázka 2

Distribuce
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Známý americký lékař Elliott Proctor Joslin, který se narodil ve 
městě Oxford ve státě Massachusetts, zasvětil celý svůj život studiu 
a léčbě diabetu a stal se jedním z nejúspěšnějších průkopníků inzu-
línové léčby cukrovky. Osobně se zúčastnil oné legendární vědecké 
konference v New Havenu v listopadu 1921, kde kanadský lékař 
Frederick Grant Banting (1891–1941) se svým spolupracovníkem, 
tehdy ještě medikem, Charlesem Herbertem Bestem (1899–1978), 
zveřejnili poprvé svůj převratný objev inzulínu.

Zlínský profesor a významný český diabetolog prof. MUDr. Jaro-
slav Rybka, DrSc., ve své knize „Americká zastavení“ vzpomíná, s ja-
kým rozechvěním stál před budovou Deaconess Hospital v Bostonu, 
která sousedí s dnešní Joslinovou klinikou. Je zde umístěna pamětní 
deska s oznámením, že „na tomto místě 7. srpna 1922 doktor Howard 
F. Root v přítomnosti doktora Elliotta Proctora Joslina a ostatních 
aplikoval první injekci inzulínu v Nové Anglii pacientce slečně Elizabeth 
Mudgeové, jíž byl takto zachráněn život a žila pak při léčbě inzulínem 
ještě dalších pětadvacet let“.

Joslin, který vystudoval medicínu na lékařský fakultách na pres-
tižních univerzitách v Harvardu a Yale, již v roce 1924 doporučil 
schémata pro střídání místa podkožní aplikace inzulínu a poukázal 
dokonce na rozdíly ve vstřebávání inzulínu mezi jednotlivými místy. 
V přímém protikladu k ostatním lékařům své doby vyvinul Joslin 
postup k počátečnímu nastavení pacienta na inzulín, který vycházel 
z malých dávek krátkodobého inzulínu před hlavními jídly. Kladl 
přitom mimořádný důraz na to, aby si pacienti vždy před aplikací 
inzulínu vyšetřili moč na cukr a podle toho si upravili dávku inzulí-
nu. Vypracoval rovněž pravidla, podle nichž se dávkování inzulínu 
upravovalo na základě výsledků několikrát denně prováděného 
měření cukru v moči.

Mimořádnou předvídavost osvědčil Joslin také ve vztahu k cílům 
inzulínové terapie. Na rozdíl od mnohých současníků (i následovníků) 
prosazoval, aby byl při zavádění inzulínové léčby pacient hospitalizo-
ván pokud možno co nejkratší dobu (v jiných centrech byli při nasa-
zování inzulínu pacienti hospitalizováni i několik týdnů). Propagoval 
a sám praktikoval výhradně ambulantní zavádění inzulínové léčby. 
(U nás se dnes v řadě případů uskutečňuje např. při rekondičních 
pobytech pořádaných pro diabetiky.) Spolu s dalšími vědci Joslin 
již v roce 1902 zjistil u několika případů diabetu, že Langerhansovy 
ostrůvky chybí nebo že nastala hydropická degenerace s tvorbou 
vakuol, kalcifikací a sklerózou.

S nevšedním zájmem a energií vypracoval Joslin dodnes platný 
výukový program pro nemocné cukrovkou; věnoval pozornost také 

školení pomocného personálu a lékařů. Již v roce 1925 organizoval 
vzdělávací kurzy pro pacienty. Během čtyř dnů jejich trvání se na nich 
pacienti mohli seznámit se vztahem mezi dávkou inzulínu, množstvím 
potravy a tělesným pohybem. Český diabetolog MUDr. Theodor Vícha 
ve své knize „Diabetes – minulost, přítomnost, budoucnost“ uvádí, že 
Joslin tak spojil tři základní principy v klinické diabetologii (dieta, 
svalová práce, inzulín) do jednoho terapeutického celku. Doc. MUDr. 
Alois Kopecký, CSc., ve své publikaci „Dějiny cukrovky“ píše, že se 
Joslin „snažil, aby diabetik své nemoci rozuměl a spolupracoval s lékařem 
co nejsamostatněji“.

Rozhodujícím předpokladem byla již tenkrát každodenní sa-
mostatná kontrola látkové výměny. V tomto systému připadala 
mimořádně důležitá role zdravotní sestře. Joslin v roce 1924 napsal: 
„Diabetes mellitus je onemocnění především pro sestry“. A když už jsme 
u citátů, připomeňme ještě dva výroky tohoto patriarchy diabetologů: 
„Cukrovka je trestem za obezitu“ a „Diabetik sobě diabetologem“. Právě 
pod vlivem Joslinových zkušeností a z podnětu známého českého in-

Elliott Proctor Joslin
(6. 6. 1869 – 28. 1. 1962)
Josef Švejnoha
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ternisty profesora Ladislava Syllaby (1868–1930) byla koncem roku 
1928 zřízena při jeho I. interní klinice první poradna pro diabetiky 
v Československu. 

Vyvrcholením Joslinových celoživotních snah bylo založení 
vědecko-výzkumného střediska věnovaného problémům diabetu. 
Již v roce 1932 prozíravě koupil pozemek na tehdejší Pilgrim Road 
v americkém městě Bostonu s nadějí, že tam jednou postaví ústav 
pro léčbu diabetu.

V roce 1944 založil fond pro výuku nemocných cukrovkou a pro po-
řádání táborů pro diabetické děti. Plné pochopení pro své snahy našel 
až v roce 1953, kdy založil Diabetes Foundation a o čtyři roky později 
pak první jednotku pro výuku nemocných v Nové Anglii v Deaconess 
Hospital. Právě v jejím těsném sousedství dnes stojí moderní budova 
Joslin Diabetes Center, jak se od roku 1981 úředně jmenuje původní 
Joslin Diabetes Foundation. Za jeho aktivního působení prošlo Jos-
linovou klinikou v USA více než 2 miliony pacientů-diabetiků. Jeho 
stěžejní dílo „Léčba diabetu“ bylo vydáno v roce 1916 ve Philadelphii 
a dočkalo se řady překladů do cizích jazyků a vydání po celém světě.

Česká spisovatelka Zdeňka Psůtková, sama diabetička, vzpomíná 
ve své knize o Fredericku Grantu Bantingovi „Doktor inzulín“ že 
„doktor Elliott Proctor Joslin praktikoval v Bostonu hladovou dietu. 
Uměl povzbuzovat malé pacienty a měl proto možná větší úspěchy než 
jeho přítel Frederik Madison Allen (tehdy autorita mezi diabetology). 
Ale stejně to muselo být hrozné. Jedna bývalá ošetřovatelka z Joslinovy 
nemocnice mi řekla: Byly to nesnesitelné zážitky a rozhodně by se to nedalo 
vydržet, kdyby těch chudáků nebylo tolik… Joslin byl u dětí velmi oblíben. 
Podle mého soudu měl mimořádně silné nervy, jestliže mezi těmi živými 
dětskými skelety dokázal ještě žertovat“. A byl to právě doktor Joslin, 
který Bestovi po jeho přednášce na Harvardské univerzitě přinesl 
telegram od Bantinga, v němž mu psal, že se s ním dělí o finanční 
odměnu spojenou s udělením Nobelovy ceny za medicínu.

V této pozoruhodné knize je ocitován také dopis, který napsal 
doktor Joslin slovutnému profesorovi a řediteli ústavu na univerzitě 
v Torontu Johnu Jamesi Richardu MacLeodovi (1876–1935), když se 
dozvěděl o nadějných pokusech Bantinga a Besta o výrobu nového léku 
proti cukrovce: „… Pokud je aspoň zrnko naděje v těch experimentech, 
naděje, kterou mohu dát svým pacientům nebo jim alespoň říci, že se na 
něčem takovém pracuje, poskytnu jim velkou útěchu, a vlastně nejen jim, 

také sobě, nebo: vidím tolik drastických příkladů…“. MacLeod Joslinovi 
odpověděl: „… Je pravda, že pracujeme na výzkumu pankreatických 
extraktů. Tento výzkum nám poskytuje navýsost povzbudivé výsledky…“. 
V dopise si MacLeod slůvkem „nám“ tak trochu „přivlastnil“ Bantin-
govy a Bestovy výzkumy.

A do třetice zalistujme v románu „Doktor inzulín“. Na jeho posled-
ní stránce doktor Banting vzpomíná na doktora Joslina: „… Josline! 
Josline! Vy jste byl vždycky dobrý člověk. Důvěřivý jako dítě. A zbožný. 
Jestlipak si vzpomenete, že jste po mně pojmenoval celou kapitolu z Písma 
svatého? Ano, ano, kapitolu třicátou sedmou z Knihy Ezechielovy. A tvrdil 
jste, že to není svatokrádež! Měl jste mě rád za své pacienty, já vím, a za 
inzulín, který je zachraňoval. Měl jste odjakživa citlivé srdce a jako jeden 
z mála jste přesně věděl, jak strašné a kruté trápení dokázal můj a Bestův 
inzulín vymazat ze světa. Bantingova kapitola jste tomu říkal. Snad jste 
ve mně opravdu viděl proroka, který přišel na tento svět, aby lidem ulevil 
od utrpení…“. Od objevitele inzulínu Fredericka Granta Bantinga jde 
jistě o zcela mimořádné ocenění pro doktora Joslina. 

Elliott Proctor Joslin, považovaný za „otce zakladatele moderní 
světové diabetologie“, zemřel v roce 1962 ve věku požehnaných 
92 let. 

Jeho pokračovatelem se stal již zmiňovaný Howard F. Root, 
který provedl reorganizaci Joslin Diabetes Foundation v Bostonu 
do čtyř ústavů: Joslin Clinic, Elliott Proctor Joslin Research Labo-
ratory, Camp, Home and Hospital Division a Education Division. 
(Připomeňme, že dr. Root navštívil i Československo – konkrétně 
Karlovy Vary, kde se zúčastnil Mezinárodního pokračovacího lé-
kařského kurzu.) Po dlouhou dobu stál v čele edukační divize Leo 
P. Krall (u něhož se dají vystopovat čeští předci). Později se stal 
prezidentem Mezinárodní federace diabetu (IDF), která se pře-
devším jeho zásluhou stala nejuznávanějším centrem pro výchovu 
diabetiků na světě.

Mgr. Josef Švejnoha
U kombinátu 39
100 00 Praha 10 
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Ohlédnutí…

Sympozium eDiabetes 2010
7. května 2010, Praha

Dne 7. května 2010 se v Praze uskutečnilo sympozium eDiabetes 
2010. Jeho hlavním tématem byla perorální antidiabetika. Přednáše-
jící a zároveň odborná garantka e-lerningového portálu eDiabetes, 
prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc., pozvala dva „virtuální“ 
hosty, as. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D., a prof. MUDr. Jana 
Škrhu, DrSc., MBA. Každý z nich v rámci několika videovstupů od-
povídal na její otázky – sympozium tak mělo z pohledu posluchačů 
zajímavou podobu interaktivní diskuse. As. Vrablík se věnoval anti-
diabetické léčbě z pohledu preventivního kardiologa, prof. Škrha ve 
svých příspěvcích hovořil především o nových lécích a perspektivách 
léčby diabetu.

V úvodu své přednášky prof. Perušičová shrnula současné 
principy péče o diabetické pacienty. Prvořadým úkolem v léčbě 
diabetu, zvláště diabetu 2. typu, je prevence kardiovaskulárních 
komplikací. Jedinou možností jejich oddálení je co nejlepší kom-
penzace cukrovky (tzn. nejen hyperglykémie, ale všech patologicky 
změněných parametrů). Nefarmakologickou i farmakologickou 
léčbu je třeba zahájit časně. Prof. Perušičová připomněla, jak 
malé procento diabetiků dosahuje doporučených cílových hodnot. 
S tímto problémem se potýkají lékaři na celém světě. Jako řešení 
se nabízejí nové možnosti přístupu k pacientovi, ale také změna 
přístupu pacienta ke svému onemocnění i ke svému životu obecně. 
Pomoci může rozvíjení různých motivačních postupů a edukačních 
projektů a rovněž vývoj nových léků.

Poznatky z posledních let, především závěry studií ACCORD 
a VADT, změnily pohled na těsnou kompenzaci diabetu. Profitovat 
z ní mohou hlavně diabetici 1. typu a časně diagnostikovaní pacienti 
s diabetem 2. typu v mladším věku. Je však třeba myslet na to, že 
odchylky od fyziologických hodnot působí stejně nepříznivě v klad-
ném i záporném smyslu. U nemocných, kteří mají diabetes 2.typu 
delší dobu, s hypoglykémiemi a těžšími aterosklerotickými změnami 
v anamnéze, by neměl být požadavek normoglykémie prosazován 
tak striktně. Léčba by měla být co nejfyziologičtější, přizpůsobená 
konkrétnímu pacientovi.

Prof. Perušičová představila nové paradigma pro léčbu diabetiků 
2. typu – práci prof. DeFronza s názvem „Od triumvirátu k hrozi-
vému oktetu“. Autor v ní k „triumvirátu“, tj. svalům, játrům a beta 
buňkám, tedy orgánům, které mají význam v patogenezi diabetu 
2. typu, připojil ještě tukové buňky, gastrointestinální trakt, alfa 
buňky pankreatických ostrůvků, ledviny a mozek. Některé součásti 
tohoto systému umíme léčebně ovlivnit zatím pouze nepřímo, pří-
padně vůbec ne (mozek).

V terapii diabetu ovšem máme k dispozici nebývale široké 
spektrum preparátů. Některé z nich jsou nové, u starších léků se 
v některých případech rozšířily, případně posunuly indikace. Prof. 
Perušičová se zaměřila nejprve na sulfonylureu. V současné době se 
od léčby sulfonylureovými deriváty spíše ustupuje, mohou způsobit 
hypoglykémie, negativně ovlivňují BMI a vyčerpání beta buněk. 
Použití nízkých dávek po co nejkratší dobu však může mít v pečlivě 
zvolených případech své opodstatnění. 

Největší prostor byl v rámci sympozia po zásluze věnován met-
forminu, který si i v současné nabídce antidiabetik dokázal udržet 
postavení léku první volby. Jeho indikace se naopak dále rozšířily 
a zdá se, že jeho možnosti dosud nejsou vyčerpány. Metformin má 
antihyperglykemický efekt, snižuje celou glukotriádu, stabilizuje 
(případně snižuje) hmotnost, zlepšuje lipidové spektrum a následky 
inzulínové rezistence, snižuje potřebu endogenního i exogenního in-
zulínu, má antiaterosklerotický efekt. Výhodou jsou široké možnosti 
kombinace s ostatními antidiabetiky.

Již dříve byl prokázán inhibiční účinek metforminu na dipeptidyl 
peptidázu 4 (DPP-4). Pokud bychom vedle jeho hypoglykemizující-
ho působení chtěli využít i ovlivnění DPP-4, měl by být metformin 
podáván minimálně 30 minut před jídlem.

Z klinického hlediska je velice významné uvolnění kontraindikací 
metforminu u pacientů se srdečním selháním. Vedle stádií NYHA 
I a II je nyní možné podávat ho i pacientům ve vyšších stádiích III 
a IV, pokud jsou pravidelně monitorováni. 

Mimo diabetologické indikace je metformin vyhrazen pro léčbu syn-
dromu polycystických ovarií a nealkoholické steatohepatitidy (NASH), 
nově je doložen jeho supresivní vliv na tumorózní onemocnění.

Podstatou jeho mnohostranného působení je ovlivnění adeno-
sinmonofosfát kinázy, což je klíčový enzym v energetické bilanci 
na buněčné úrovni. Je prokázáno, že ovlivňuje řadu dalších chorob 
včetně diabetu, inzulínové rezistence a také kancerogenity.

Další skupina perorálních antidiabetik – thiazolidindiony – byla 
obviňována ze zvýšeného kardiovaskulárního rizika a rizika zlome-
nin, zvláště u žen. Zde budou potřeba další jasné důkazy o bezpeč-
nosti těchto léků.

Akarbóza je ideálním lékem v tom ohledu, že působí jen místně, 
ovlivňuje však pouze postprandiální glykémie.

Novou perspektivní skupinou jsou léky působící inkretinovým 
mechanismem – analoga GLP-1, jejichž hlavní výhoda spočívá ve 
vztahu k BMI a v ochraně beta buněk, a dále inhibitory DPP-4. 
U obou typů léků byly zaznamenány případy akutní pankreatitidy, 
podle srovnání s ostatními způsoby léčby diabetu 2. typu se ale ne-
jedná o zvýšený výskyt. O možných úskalích užití inhibitorů DPP-4 
hovořil prof. Škrha. Enzym DPP-4 je ubikvitérní – podílí se také na 
štěpení jiných peptidů a ty mohou mít v organismu zásadní význam, 
např. pro obranyschopnost. Při použití inhibitorů DPP-4 byly u ně-
kterých pacientů zaznamenány projevy infekce (respirační nebo 
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močové). V experimentech in vitro byla dále potvrzena 
blokáda migrace buněk prostřednictvím DPP-4, což vedlo 
k blokádě tumorigeneze. Otázkou je, do jaké míry lze tyto 
závěry převést do běžné klinické praxe.

Prof. Škrha se věnoval také další skupině léků, které 
se pro klinickou praxi teprve připravují – inhibitorům 
renální glukózové reabsorpce. Hodnotil je spíše skepticky. 
Pokud vycházíme z toho, že terapeutické postupy by měly 
organismus vracet k fyziologickému stavu a obnovovat 
fyziologické regulace, pak tato léčba působí opačně. Není 
také zřejmé, jak by působila glukóza potenciálně masivně 
uvolňovaná do moči. 

Ve svém závěrečném videovstupu zdůraznil prof. 
Škrha také nefarmakologickou léčbu diabetu. Podotkl, 
že pro terapii, ale také prevenci diabetu je nezbytné vy-
rovnat energetický příjem (který je obvykle nadměrný) 
a fyzickou aktivitu (která bývá naopak velmi nízká). To 
ovšem znamená změnu životního stylu, k níž se zatím jen 
málokterý pacient odhodlá. V budoucnu se však zřejmě 
stane nutností. 

Gabriela Bjalkovská
Prof. Jindřiška Perušičová pokládá první otázku jednomu ze svých „virtuál-
ních“ hostů, prof. Janu Škrhovi
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Syndrom diabetické nohy – mezioborově řešitelný problém
26. listopadu 2010, Praha, Autoklub ČR

� Rehabilitace pacientů se syndromem diabetické nohy
(S. Lacigová, Plzeň)

� Dermatologická léčba onychomykóz (M. Skořepová)
� Chirurgická onemocnění nehtů u pacientů s diabetem

(K. Navrátil, B. Sixta)
� Bércové vředy u pacientů s diabetem (V. Resl)
� Edémy z pohledu angiologa (P. Pibhová)
� Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě syndromu diabetické 

nohy – state of art (M. Hájek)

Organizační zajištění:
Galén-Symposion s. r. o., Břežanská 10, 100 00 Praha 10
tel.: 222 518 535, fax: 222 516 013
e-mail: seminar@gsymposion.cz
Registrace a bližší informace na www.gsymposion.cz

Abstrakta do posterové sekce je třeba zaslat do 30. 9. 2010 (na ad-
resu: MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D., e-mail: vfe@medicon. cz; 
téma: „kazuistiky z podiatrických ambulancí“).
První autor přijatých posterů bude mít registraci zdarma. 

Sborník abstrakt vydává Nakladatelství GEUM. 
Bude k dispozici účastníkům konference a zároveň bude přílo-
hou 4. čísla časopisu Kazuistiky v diabetologii. Abstrakta budou 
dostupná rovněž na internetových stránkách nakladatelství
(www.geum.org/diakazuistiky). 

Pořadatelé:
Podiatrická sekce České diabetologické společnosti a Centrum 
diabetologie IKEM Praha spolu s Chirurgickou klinikou 2. LF 
UK a ÚVN Praha.
Zahraničním hostem kongresu je prof. Alberto Piagessi (Pisa, 
Itálie).

Odborný program:
� Včasná indikace k podiatrické léčbě – teorie versus realita

(T. Pantoflíček, J. Jirkovská)
� Chirurgická léčba pacientů se syndromem diabetické nohy 

– odpovídá standardům? (B. Sixta, R. Bém, L. Řezaninová)
� Úloha plastického chirurga v léčbě syndromu diabetické nohy 

(M. Franců)
� Surgical treatment of the diabetic foot in the diabetic foot 

clinic (A. Piagessi)
� Faktory ovlivňující klinický výsledek infrapopliteální PTA

(J. Peregrin)
� Transplantace autologních kmenových buněk v léčbě chronické 

kritické končetinové ischémie u diabetické nohy – současné 
možnosti a legislativní rámec (V. Procházka, J. Gumulec, F. 
Jalůvka et al.) 

� Porovnání dlouhodobého efektu léčby kmenovými buňkami 
a PTA u pacientů s těžkou ischémií dolních končetin a diabe-
tem (M. Dubský)

� Syndrom diabetické nohy a DRG, aneb péče o diabetickou 
nohu napříč systémy financování (P. Bruna) 

pozvánka
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Kontinuální monitorace glykémie

Možnosti kontinuální monitorace 
glykémie – edukace z pohledu sestry
Renáta Říhánková
Diabetologické centrum, I. interní klinika, FN Plzeň

Senzor pro kontinuální monitoraci gly-
kémií je zaveden do podkoží a je přímo 
spojen s vysílačem (jedná se o malý, vo-
děodolný přístroj, přibližně velikosti kra-
bičky od zápalek).

• Umožňuje nám průběžnou kontrolu 
glykémie během celého dne (senzor 
vyhodnotí automaticky 288 glykémií 
za 24 hodin).

• Pomáhá odhalit skryté problémy, nej-
častěji noční hypoglykémie (až 60 % 
hypoglykémií je nerozpoznaných).

• Pacient může snáze pochopit účinky 
sacharidů, inzulínu, pohybu a dal-
ších faktorů ovlivňujících hladinu 
glykémie.

V rámci našeho Diabetologického cen-
tra využíváme dva způsoby kontinuální 
monitorace:

• uzavřený (iPRO, DexCom) – pacient 
své glykémie nevidí, data se ukláda-

jí do paměti přístroje a po týdnu se 
vyhodnocují. Tento způsob využívá-
me diagnosticky. 

• otevřený (Real-Time, Guardian, Dex-
Com) – pacient může své glykémie 
sledovat na zobrazovacím zařízení. 
Trendové šipky rostoucí či klesající 
glykémie a alarm pacienta včas va-
rují před blížící se hypoglykémií či 
vzestupem glykémie.
Tento způsob se využívá především 
u pacientů se sníženým vnímáním hy-
poglykémií, při špatné kompenzaci, 
u diabetiček 1. typu v těhotenství.

Správnost kompenzace diabetu zejména při léčbě inzulínem je založena na pra-
videlných kontrolách glykémie.

Kontinuální monitorace glykémie pomocí senzoru (CGMS) je přelomovou tech-
nologií, která se dnes stává důležitou součástí léčby a pro pacienty může být vel-
kým pomocníkem. 

Význam a podstata edukace

Edukace je individuální a musí splňo-
vat určitá kritéria. Rozdělujeme ji do ně-
kolika částí.

V úvodu by měl pacient poskytnout in-
formovaný souhlas a je podrobně sezná-
men s metodou. Následuje vlastní zavede-
ní senzoru. Je důležité pacienta informovat 
o vhodných místech vpichu do podkoží. 
Místo zavedení kanyly nesmí být stlačová-
no oděvem, nesmí překážet v pohybu a mu-
sí být nejméně 10 cm od místa aplikace in-
zulínu. Poučíme pacienta o kontrole a péči 
o okolí místa vpichu a zároveň upozorníme 
na možné komplikace, jako je krvácení, roz-
pojení systému nebo počínající zánět.

Dalším krokem je seznámit pacienta 
s pravidly selfmonitoringu. Zde hraje roz-
hodující úlohu měření tzv. kalibračních 
glykémií. Jsou to glykémie měřené v kli-
dovém období, kdy nedochází k prudkým 
změnám hladiny cukru v krvi. Pacientovi 
vysvětlíme, kdy je vhodné tyto glykémie 
měřit a jak často. Dále pacient obdrží de-
níček, kam si po dobu zavedení senzoru 
zaznamenává informace týkající se stra-
vy, dávek inzulínu nebo pohybové aktivity. 
Tyto informace jsou přínosné a lékař k nim 
přihlíží při vyhodnocení dat ze senzoru.

Vzhledem k velkému množství nových 
informací dostává pacient na závěr písem-
ný edukační materiál (manuál), kde jsou 
shrnuty všechny potřebné a důležité in-
formace spolu s telefonním kontaktem na 
edukační sestru.

Edukace pacienta je časově náročná. 
Záleží na zvoleném způsobu monitorace 
a také na individuálních potřebách pacien-
ta. Při uzavřeném způsobu monitorace 
edukace zahrnuje 30–  45 minut.

Rozšířená edukace přichází v úvahu, po-
kud lékař zvolí otevřený způsob měření. 
Velké nároky jsou kladeny na technické 
zvládnutí obsluhy zařízení. Obsluha moni-
torovacího zařízení zahrnuje použití tlačí-
tek, vysvětlení významu trendových šipek 
glykémie, zadávání kalibračních glykémií 
a ostatních eventualit, odpojení a dobití 

Obr. č. 1: Ukázka grafického výstupu z kontinuálního monitoru glykémie

Přesnost a kvalita měření 
závisí na kvalitní a důkladné 
edukaci a zároveň na dobré 
spolupráci pacienta.
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vysílače a řešení případných problémů. 
Edukace zahrnuje 45–60 minut.

Řešení problémových situací 
a alarmů

Řešení problémových situací a alarmů je 
důležitou součástí edukace. Alarmy mohou 
pacienta velmi zaskočit, stresovat a tím 
i negativně ovlivnit výsledky měření. Do-
poručení, jak případné problémy řešit do-
stává pacient rovněž písemně (tab. č. 1).

Tab. č. 1: Příklady alarmů a doporučení k jejich řešení

alarm doporučení

slabý signál přibližte inzulínovou pumpu blíže k vysílači, zkontrolujte ISIG

ztracený senzor aktivujte „najít ztracený senzor“

starý senzor obnovte „spuštění nového senzoru“

chyba kalibrace počkejte 15 minut a proveLte novou kalibraci

Tab. č. 2: Nejčastější problémy a doporučení pro sestry

problém doporučení

senzor při zavedení krvácí nepřipojovat, počkat (10–30 minut), vysušit okolí vpichu

senzor po připojení nebliká zkusit připojit (někdy se chytne), nebo odpojit, dát do nabíječky (pra-
vidlo 1 minuty)

senzor bliká, ale nechce se 
připojit

odpojit, nechat donabít, vyčkat…

Nejen pacienti mnohdy zápasí s tech-
nikou. I nás zdravotníky technika někdy 
zaskočí (viz tab. č. 2).

Důležitá upozornění pro pacienty

• Hodnota glykémie na glukometru 
nemusí být totožná s glykémií mě-
řenou senzorem. Je to fyziologické 
20mi nutové zpoždění, proto sleduj-
te trendové šipky vzestupu či po-
klesu glykémie.

• � resp. � – glykémie stoupá, resp. 
klesá rychlostí 1,1–2,2 mmol/l za 20 
minut.

• �� resp. �� – glykémie stoupá nebo 
klesá rychlostí 2,2 mmol/l a více za 
20 minut.

Vyhodnocení

Závěrečné vyhodnocení výsledků měře-
ní je součástí edukace a pacient se ho pří-
mo účastní. Edukační sestra ve spoluprá-
ci s lékařem pomáhá pacientovi názorně 
vysvětlit účinky sacharidů, pohybu a dal-
ších faktorů, doporučí režimová opatření. 
Lékař nastaví léčebný režim.

Závěr
Stále se vyvíjející moderní technologie 

nám pomáhají lépe nastavit léčebný re-
žim a umožňují pacientům s diabetem 
snadněji zvládat svou celoživotní nemoc. 
Jsou však více časově i technicky nároč-
né a v běžném ambulantním provozu pro 
sestry mnohdy obtížně zvládnutelné. Pro-
to by profese samostatného edukátora 
byla v tomto oboru velkým přínosem. 

Kontakt:
RIHANKOVA@fnplzen.cz

Odborné akce

Zpráva z XVI. pracovního dne sekce 
sester ČDS
Vladimíra Havlová
Klinika diabetologie, IKEM, Praha

XVI. den Sekce sester České diabetologické společnosti se konal 23. dubna 2010 
a byl součástí 46. diabetologických dnů v Luhačovicích. 

Ještě před zahájením byl představen vý-
ukový film pro děti s diabetem s názvem 
„I malé děti mohou onemocnět cukrovkou“. 
Jde o animovaný film na DVD (s deníčkem) 
pro nejmenší, čtyř- až osmileté děti s cukrov-
kou, a také pro jejich rodiče. Distribuci filmu 
podpořila společnost Medatron v čele s Mgr. 
Bohdanem Janákem, zajišUuje ji především 
Nadace rodičů a přátel diabetických dětí. 

Dalším novým výukovým materiálem 
jsou konverzační mapy, nová forma edu-
kace pomocí vizuálních obrázkových map, 
jejichž cílem je předat informace o diabe-
tu, podnítit účastníky k obsáhlejší diskusi 
o společném problému, vyvolat zájem o tr-
valou změnu v chování, v životních posto-
jích a nastavení osobních cílů. Své uplatně-
ní mají v ambulancích, edukačních kurzech 
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Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA a prof. 
MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin při zahá-
jení 46. diabetologických dnů v Luhačovicích
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nebo na rekondicích. O mapách hovořila 
MUDr. Jana Parkányiová ze společnosti 
Eli Lilly.

Jsem potěšena, že i farmaceutické firmy 
hledají nové edukační postupy a snaží se 
osobám s diabetem pomoci pochopit je-
jich nemoc a zlepšit kvalitu života.

První část přednášek byla věnována 
vzdělávání sester. Prof. MUDr. Alexandra 
Jirkovská, CSc., nás seznámila se dvěma 
projekty. První naleznete na internetovém 
portálu kontinuálního vzdělávání ošetřo-
vatelských profesí – EUNIO (Elektronická 
UNIverzita pro Ošetřovatelské profese). Je 
určen pro všeobecné sestry, které chtějí 
zvýšit svoji informovanost o diabetu. Ná-
zev projektu je „Základy edukace diabeti-
ků pro sestry“. Druhým připravovaným 
projektem je certifikovaný kurz pro vše-
obecné sestry, které se věnují pacientům 
s diabetem. Jeho název zní: „Kurz pro vše-
obecné sestry v edukaci diabetiků“ a pod 
garancí prof. Jirkovské bude realizován 
v IKEM Praha.

Další přednášková část byla věnována 
léčbě obezity. V přednášce MUDr. Dali-
bora Zemana „Možnosti chirurgické léčby 
pacienta s diabetes mellitus 2. typu a obezi-
tou“ mne zaujala sleeve resekce žaludku 

(Vertical Sleeve Gastrectomy), tzv. tubuli-
zace žaludku. Je to zákrok, který se prová-
dí laparoskopicky a spočívá ve zmenšení 
žaludku o 70–85 %. Část žaludku, která 
svou stavbou umožňuje výrazné roztaho-
vání a ve které jsou lokalizovány buňky 
produkující tzv. hormon hladu, ghrelin, je 
resekována. Operací se nejenom redukuje 
kapacita žaludku jako rezervoáru, ale po-
klesne (až vymizí) i pocit hladu nalačno. 
Porce jídla se dramaticky sníží a pacient 
hubne v rychlejším tempu a ve větší míře, 
než je tomu u bandáže žaludku.

Radomíra Pektorová z Nemocnice Kro-
měříž ve své přednášce „Kardiodiabetes“ 
hovořila o makrovaskulárních komplika-
cích, jejich léčbě a nebezpečných „němých 
ischémiích“, které jsou časté u pacientů 
s diabetem. Zaujaly mě edukační progra-
my, které pro tyto pacienty v areálu Ne-
mocnice Kroměříž organizují. Provádějí 
se formou skupinových edukací a v jejich 
průběhu jsou pacienti postupně seznáme-
ni s příznaky a příčinami diabetu, akutní-
mi a chronickými komplikacemi diabetu 
a režimovými opatřeními.

Zájem byl také o komentované poste-
ry, což dokazoval počet posluchačů pří-
mo u posterů i v sále, kam byl celý blok 

přenášen kamerou. Hned první poster na-
vázal na sdělení prof. Jirkovské. Mgr. Pav-
la Kudlová, Ph.D., apelovala na nutnost 
vzdělávání sester a seznámila nás s již 
probíhajícím certifikovaným kurzem pro 
zdravotnické pracovníky, kteří se zabývají 
diabetem. Kurz v rozsahu 70 hodin pro-
bíhá na Lékařské fakultě UP v Olomouci 
ve spolupráci s Fakultou zdravotnických 
věd UP. Má akreditaci Ministerstva zdra-
votnictví. 

Mezi další zajímavé postery patřila ka-
zuistika podiatrické sestry z IKEM Praha 
Ludmily Řezaninové a spoluautorů Ale-
xandry Jirkovské a Roberta Béma „Vliv ro-
dinné anamnézy u pacienta se syndromem 
diabetické nohy“. Kazuistika vede k úvaze 
nad tím, jak o pacientech přemýšlíme. 
Chování pacientů bývá někdy nezdvoři-
lé a chladné. Zdravotničtí pracovníci by 
však měli být chápaví, zdvořilí a přívě-
tiví, protože chování pacienta může být 
výsledkem úzkosti a strachu.

Autoři posteru „Úroveň znalostí pacientů 
s diabetem 1. typu sledovaných v diabetolo-
gickém centru“ Romana Soukupová, Petra 
Urbanová a Zdeněk Rušavý při hodnoce-
ní znalostí pacientů o diabetu mj. zjisti-
li, že 53 % z nich si měří glykémie pouze 

Odborné akce

Jednání sesterské sekce zahrnulo, stejně jako paralelně probíhající jednání lékařů, přednášky, posterová sdělení i výstavu farmaceutických firem
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Časopis Sestra v diabetologii vychází s podporou Sekce sester České diabetologické spo-
lečnosti a Diabetologické sekce ČAS. Aktuálně je vydáván jako příloha Kazuistik v diabe-
tologii.
Sestra v diabetologii je tradičním mediálním partnerem jednání Sekce sester ČDS v Luhačo-
vicích a stejně jako v minulých letech přináší samostatné suplementum obsahující abstrak-
ta prací (přednášek i posterů) z tohoto setkání. Toto suplementum bylo k dispozici přímo 
v Luhačovicích a je dostupné i nyní pro naše předplatitele. V případě, že jej dosud nemáte 
a máte o něj zájem, rádi Vám jej zdarma zašleme – stačí o něj požádat e-mailem, telefonic-
ky nebo písemně (kontakty naleznete v tiráži časopisu).

jnov
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Odborné akce

Kardiodiabetes
Radomíra Pektorová
Centrum pro choroby srdce a cév, Kroměříž

Kardiodiabetes je kombinací diabetes mellitus 2. typu a kardiovaskulárního one-
mocnění, respektive ischemické choroby srdeční. Epidemiologická data dokládají 
závažnost a úzkou provázanost těchto dvou nozologických jednotek. V České re-
publice je evidováno kolem 800 000 diabetiků a roční incidence se pohybuje ko-
lem 50 000. Zatímco v nediabetické populaci má kardiovaskulární mortalita klesa-
jící tendenci, u diabetiků je tomu naopak, mortalita diabetiků na kardiovaskulární 
onemocnění je čtyřikrát vyšší než v běžné populaci. 

Makrovaskulární komplikace jsou způsobeny aterosklerotickým postižením tepen, 
jemuž předchází řada klinických a metabolických odchylek označovaných jako me-
tabolický syndrom (inzulínová rezistence, hypertenze, dyslipidémie, centrální obe-
zita, porucha glukózové tolerance nebo diabetes mellitus, poruchy hemokoagulace 
a endoteliální dysfuknce). Na jeho vzniku se kromě genetické predispozice podílí 
především civilizační vlivy, jako je nedostatek pohybu, přejídání, stres a kouření. 

Patogeneze aterosklerózy

Za vznikem aterosklerózy stojí v pod-
statě zánětlivý proces cévní stěny. Je-li 
endotel dlouhodoběji traumatizován che-
micky (hypercholesterolémie, hyperglyké-
mie, infekční agens, volné radikály) nebo 
fyzikálně (hypertenze), reaguje v první 
fázi zvýšenou permeabilitou, dochází 
k pronikání zánětlivých buněk do cévní 
stěny, které produkcí zánětlivých medi-
átorů dále zvyšují propustnost endotelu, 
v další fázi dochází k usazování lipidových 
částic a tvorbě ateromu.

Specifika ischemické 
choroby srdeční u diabetiků

Morfologická stavba ateromu u diabeti-
ka má svá specifika. V cévní stěně dochází 
ke zvýšené infiltraci zánětlivých buněk. 
Jimi uvolňované cytokiny brání tvorbě ko-
lagenu, který jinak zpevňuje aterosklero-
tický plát. Ateromy u diabetiků jsou pro-
to častěji nestabilní a snadněji praskají. 
Navíc u nich dochází snadněji k aktivaci 
trombocytů a tím k častější trombóze na 
ruptuře plátu.

Klinické projevy ischemické choroby sr-
deční u diabetiků se liší od jejích projevů 
u nediabetické populace. Pro diabetiky je 
charakteristický výskyt prvních projevů 
v nižších věkových kategoriích, naruše-
ním rovnováhy vasokonstrikce–vasodila-
tace jsou tepny náchylnější ke spasmům, 
časté jsou „němé ischémie“, kdy akutní 
koronární syndrom probíhá bezpřízna-
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0 – 2krát denně. Na otázku, zda používa-
jí výměnné jednotky, odpovědělo pou-
ze 53 % pacientů kladně; 30 % výměnné 
jednotky nepočítá a 15 % je ani počítat 
neumí. Výměnné jednotky tedy nepočítá 
celkem 45 % pacientů.

Obdobné výsledky přinesl i poster „Mo-
derní přístup k edukaci o stravě“ autorů 
Vladimíry Havlové, Jany Maškové, Kate-
řiny Čechové a Alexandry Jirkovské. Au-
toři ověřovali, zda pacienti počítají obsah 
sacharidů v potravinách, a upozornili na 
možnosti, jak obsah sacharidů jednoduše 

zjistit. Sledování ukázalo, že 47 % pacien-
tů sacharidy nepočítá. Z 21 pacientů léče-
ných inzulínovou pumpou 53 % nepočítá 
sacharidy v potravinách ani výměnné sa-
charidové jednotky.

Dnešní moderní způsoby počítání obsa-
hu sacharidů v potravinách jsou dostupné 
veřejnosti a mohou zlepšit kompenzaci 
diabetu. DiaTron je elektronická databá-
ze potravin pro mobilní telefony, která 
umí počítat obsah sacharidů a ostatních 
nutričních hodnot v jídle. Může pacien-
tům pomoci lépe odhadnout množství 

sacharidů v jídle i kalorickou hodnotu 
a lépe tak dodržovat stravovací režim. 
Lze ji využít i pro redukční dietu, proto-
že obsahuje také informace o množství 
tuků a energie.

S některými dalšími pracemi, které za-
zněly na XVI. pracovním dni sester ČDS 
v Luhačovicích, se budete moci seznámit 
v tomto i některých z následujících čísel 
časopisu Sestra v diabetologii.

Kontakt:
vladimira.havlova@ikem.cz

Kardiodiabetes
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Kardiodiabetes

kově (v důsledku autonomní neuropatie). 
Pacient se tak často dostává do nemocnice 
až ve stádiu akutního levostranného sel-
hání, což nepříznivě ovlivňuje prognózu 
onemocnění. Aterosklerotické postižení 
koronárních tepen u diabetiků je difuzní 
(obr. č. 1, 2), na rozdíl např. od kuřáků, kdy 
je postižen jen určitý krátký úsek tepny 
(obr. č. 3). To komplikuje intervenční vý-
kony na koronárních tepnách i případné 
revaskularizace. U diabetiků je častější 
výskyt restenóz a vyšší mortalita po re-
vaskularizačních výkonech.

V léčbě ischemické choroby srdeční 
u diabetiků se vedle klasické léčby (inter-
venční výkony, revaskularizace, nitráty, 
antihypertenziva, statiny) klade důraz na 
výbornou kompenzaci diabetu. Nedílnou 
součástí jsou režimová opatření. K tomu-
to účelu máme na našem pracovišti, kte-
ré se specializuje právě na tuto skupinu 
pacientů, vytvořen edukační program. Má 
podobu „seriálu“ o třech na sebe navazu-
jících dílech. Probíhá formou skupinové 
edukace v počtu 4–8 pacientů. V prvním 
díle seznamujeme pacienty s patofyziolo-
gií diabetes mellitus 2. typu, se smyslem 
jednotlivých vyšetření a s jejich cílovými 

hodnotami. Pokračujeme akutními kom-
plikacemi diabetu, jejich příznaky a léč-
bou. Chronické komplikace jsou probrány 
v souvislosti s vyšetřeními cílových orgá-
nů. Z režimových opatření jsou na prvním 
místě hlavní zásady diabetické diety, ne-
gativní vliv stresu na kompenzaci diabetu 
a základy psychohygieny. Pacienti dosta-
nou „recept“ na vhodné formy pohybu, 
intenzitu a frekvenci zátěže a jednoduché 
indikátory její efektivity. 

Druhý díl je věnovaný výživě – jed-
notlivým složkám potravy, jejich dopo-
ručenému poměru, kalorické a nutriční 
hodnotě. Podrobněji se zabýváme jedno-
duchými a složenými sacharidy. Pomáhá-
me pacientům zorientovat se ve výběru 
vhodných potravin. Součástí je také infor-
mace o sacharidových jednotkách a rám-
cový jídelníček pro dietu se 175 g a 225 g 
sacharidů. 

Třetí díl je rozdělen na dvě části. Ob-
sahem první části je kardiodiabetes 
s důrazem na vztah makroangiopatie 
a kompenzace diabetu. Druhá část je vě-
nována diabetické noze. Zahrnuje infor-
mace o nervovém systému, rozdíly ve 
funkci motorických, senzitivních a au-

tonomních nervů a projevy diabetické 
neuropatie. Následují jednotlivé kroky 
preventivních opatření, včetně vhodné-
ho výběru obuvi a návodu ke správnému 
postupu při otevřených poraněních, úra-
zech a plísňových onemocněních nohou. 
Závěrem si každý pacient vyhodnotí do-
tazník rizika diabetické nohy.

Výhodou společných sezení je sdílení 
osobních zkušeností, které podtrhují vě-
rohodnost námi sdělovaných informací 
a společně posilují motivaci. To, že naši 
pacienti motivováni jsou, dokládá pře-
vážná část z nich konkrétními výsledky 
kompenzace diabetu při pravidelných 
kontrolách.

Literatura
Danzing, M. et al. Ischemická choroba srdeč-
ní u diabetiků. Praha: Maxdorf, 2006.
Klener, P. et al. Vnitřní lékařství. Praha: Ga-
lén a Univerzita Karlova, 2001.
Rybka, J. et al. Diabetologie pro sestry. Pra-
ha: Grada, 2006.

Kontakt:
pektorova@atlas.cz
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Obr. č. 1: Fyziologický koronarogram Obr. č. 2: Difuzní postižení tepen u diabetika Obr. č. 3: Kuřácká stenóza
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Dnes přinášíme poslední díl seriálu, který představil jednotlivé skupiny potra-
vin, jejich přínos pro zdraví, eventuálně případná rizika. Součástí článku jsou vždy 
tabulky energetických hodnot vybraných potravin této skupiny. 

Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha

Potraviny ve výživových doporučeních 
(nejen) pro diabetiky
X. díl – Konzervovaná, instantní jídla a fast food, pochutiny

Konzervovaná, instantní 
jídla a fast food

Tato skupina potravin zahrnuje velmi 
široký sortiment, v rámci kterého najde-
me mnoho nezdravého, ale samozřejmě 
také potraviny vhodné. Při výběru je dů-
ležité respektovat některá pravidla a číst 
údaje na obalech.

Instantní jídla 

Jejich příprava je rychlá, ale z výživové-
ho hlediska většinou nepředstavují žád-
nou výhru. Vedle řady přídatných látek 
a soli zpravidla obsahují značné množství 
tuku, často s obsahem trans-mastných 
kyselin. Trans-mastné kyseliny jsou vel-
mi rizikové, protože zvyšují jak celkovou 
hladinu cholesterolu, tak LDL-choleste-

rol a snižují hladinu prospěšného HDL-
-cholesterolu. Podle recentních studií se 
také ukazuje, že trans-mastné kyseliny 
přispívají k rozvoji abdominální obezity, 
se všemi jejími zdravotními dopady. Ne-
výhodný je i vysoký glykemický index in-
stantních potravin. 

Instantní potraviny bývají oblíbenou 
volbou na dovolené, ale i tady je možné 
použít vhodnější varianty. Především ná-
kup čerstvé zeleniny a ovoce na trzích 
v zahraničí může být vedle výživového 
profitu i zážitkem, mléčné výrobky a pe-
čivo také nebývají zátěží pro peněženku. 
Teplá jídla během dovolené můžeme ože-
let, stačí popř. polévka, zmíněné zeleni-
nové saláty, ke svačině ovoce doplněné 
jogurtem, kopeček zmrzliny. 

Z nabídky instantních jídel lze doporu-
čit pouze nízkoenergetické vysokoprotei-
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nové produkty, tzv. VLCD (Very Low-Calo-
rie Diet), např. Redita, Modifast, Optifast. 
Tyto výrobky je možné občas využít jako 
náhradu jednoho jídla (např. na dovolené) 
a jsou k zakoupení v lékárně. Pouze v pří-
padech těžké obezity jsou využívány jako 
jediný zdroj výživy, a to výhradně pod lé-
kařským dozorem. 

Jinou otázku představují instantní po-
traviny k přípravě pokrmů – např. pu-
dinkový prášek, knedlíky v prášku atd. 
Zde není co namítat. Konkrétně pudink je 
vhodný i pro diabetiky nebo osoby s nad-
váhou, u kterých nahradí jiné sladkosti.

Oproti tomu je třeba být na pozoru u in-
stantních prášků k přípravě nápojů. Ob-
sahují prakticky pouze cukr, nevýhodou 
jsou také obsažená barviva. Jako u všeho 
ostatního platí, že občasná konzumace 
neuškodí, ale časté používání není na-
místě. Především děti neučme pít sladké 
nápoje, aU instantní nebo jiné. Chuti na 
sladké se přivykne velmi rychle a později 
těžko naučíme pít dítě čistou vodu nebo 
ovocný čaj. 

Konzervované potraviny 

Konzervovaná masa a hotová jídla býva-
jí velmi tučná, proto je vůbec nekupujte. 
Konzervy ale zcela nezatracujte – konzer-
vované fazole, hrách, cizrna, rajčata, steri-
lovaná zelenina, ryby v konzervě apod. by 
měly mít stálé místo ve vaší spíži. 

Nutriční terapie
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Nutriční terapie

Fast food 

Studie jednoznačně prokazují, že sladké 
nápoje a potraviny typu fast food souvi-
sí s nárůstem obezity u adolescentů. Ob-
líbenost fast food je značná, což souvisí 
i s mnoha psychologickými faktory – vel-
kou roli tu hraje příjemné, barevné pro-
středí, možnost soudružnosti s kamarády 
např. při oslavě narozenin, jídlo za odmě-
nu, lákavé dárečky atd.

Základní menu u McDonald’s – ham-
burger, střední hranolky a 500 ml Coca-
-Coly má energetický obsah 2 900 kJ, což 
je více než polovina denního doporučené-
ho energetického příjmu při redukční die-
tě. Je možné si zde vůbec vybrat „zdravé 
jídlo“? Přijatelnou variantou je např. ze-
leninový salát bez dresinku a hamburger. 
Samozřejmě občasná návštěva fast food 
zdraví neohrozí, riziková je však pravidel-
ná konzumace. 

Pochutiny
Ocet, sójová omáčka, worcester, hořčice 

a kečup. To jsou základní kuchyňské pří-
sady, které dodají jídlům tu pravou chuU. 
Jsou ale vhodné i pro hubnutí?

Ocet 

Energetická hodnota je zanedbatelná, 
zato využití při přípravě jídel (zejména 

Tab. č. 1: Energetické hodnoty – konzervovaná, instantní jídla a fast food

druh potraviny (100 g) energie (kJ) tuky (g) bílkoviny (g) sacharidy (g)

polévky instantní

Bramborová (Vitana)  1 578 14,6 10,0 51,0

Francouzská (Maggi) 1 367 6,8 12,0 55,0

Gulášová (Maggi) 2 089 37,0 7,2 35,0

Hrachová (Maggi) 1 414 6,1 17,3 52,5

Hrstková (Nový věk) 1 495 0,8 21,7 60,5

S játrovými knedlíčky (Maggi) 1 464 9,2 16,7 49,3

Slepičí vývar (Vitana) 1 433 8,7 14,0 51,7

Zelňačka (Vitana) 1 580 13,2 11,7 52,1

instantní jídla

Bistro instant guláš s těstovinami (Vitana) 1 467 3,8 11,8 66,2

Kuře na paprice (Maggi) 1 521 6,5 12,8 63,0

Minutka čína (Vitana) 1 368 2,6 6,1 72,9

Omáčka sýrová s těstovinami (Vitana) 1 627 8,8 13,2 63,3

Těstoviny s boloňskou omáčkou (Vitana) 1 639 8,7 16,2 60,8

instantní kaše

Jáhlová kaše 1 541 1,2 12,0 72,2

Ovesná kaše (Nomina) 1 568 1,7 13,2 75,4

Ovesná kaše s broskvemi (Miss Fit – Emco) 1 495 5,7 10,3 66,2

Ovesná kaše s jablky a skořicí (Expres – Emco) 1 654 11,3 9,4 62,3

Rýžová kaše 1 542 0,3 8,3 82,7

ostatní

Bramborák  1 145 1,1 8,0 58,5

Bramborová kaše v prášku 1 417 0,9 7,1 74,3

Bramborové těsto v prášku 1 455 1,1 9,1 74,1

Bujón zeleninový 1 009 16,1 11,4 12,9

Gustin (Dr. Oetker) 1 371 0,1 0,4 80,0

Hotová jíška světlá (Knorr) 569 40,4 6,2 44,7

Houskové knedlíky v prášku 1 433 1,1 10,5 72,6

Křen jablečný 349 2,9 1,1 13,1

Polévkové koření (Maggi) 71 0,0 2,7 1,5

Pudink prášek 362 1,7 2,8 16,0

Svačinka fazolová 697 8,9 5,7 16,0

Svačinka houbová 482 5,1 4,6 12,7

Svačinka provensálská 561 9,7 6,6 5,2

Svačinka tataráček (Sivo) 760 8,7 23,3 2,8

rychlé občerstvení – 1 porce

Big Mac  1 909 22,4 24,2 39,1

Fish Mac 1 559 19,1 14,5 35,7

Hamburger 965 8,4 13,6 24,9

Cheeseburger 1 110 11,5 16,0 24,2

Chef salát 544 3,7 11,6 7,7

McChicken 1 731 17,5 18,8 44,9

Pizza se šunkou 100 g 944 5,2 6,8 37,4

Pizza sýrová (Dr. Oetker) 100 g 1 011 6,2 8,7 37,3

Pizza žampiónová 100 g 965 11,3 6,9 25,3

Shake jahoda (střední) 1 647 10,7 12,0 61,6

Taštička jablečná 920 9,1 2,2 25,8

Zahradní salát 44 0,1 0,7 1,7

slané pochoutky

Arašídové křupky 2 088 23,1 14,2 57,1

Chipsy (Bohemia) 2 213 35,0 6,0 48,0

Popcorn slaný 1 680 8,1 11,1 69,9

Tyčinky 1 584 2,6 13,4 73,4

ochucení salátů) je široké. Ocet se vyrá-
bí v mnoha příchutích (vinný, jablečný, 

červený, balzamikový), takže si můžete 
dopřát různé variace salátů. Zajímavos-
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tí je, že přídavek octa snižuje i výsledný 
glykemický index pokrmu.

Kečup 

Tradiční kečup obsahuje velké množství 
cukru, není tedy pro redukci hmotnosti 
vhodný. Namísto kečupu raději používejte 
sterilovaná rajčata, rajské protlaky, popř. 
fit kečupy se sníženým obsahem cukru. 
Rajčata a rajské protlaky obsahují znač-

né množství antioxidační látky lykopenu, 
proto je využívejte co nejčastěji.

Majonézy

Tradiční majonéza je velmi tučná, ob-
sah tuku ve 100 g dosahuje téměř 80 g. 
Vhodnější variantou jsou proto majonézy 
light nebo ještě lépe doma připravené ná-
hražky majonézy. Příprava je jednoduchá 
– zakysanou smetanu nebo jogurt ochuU-

te solí, pepřem a přidejte nasekanou pe-
trželku nebo cibulku i s natí. Pro zvýraz-
nění chuti můžete použít i lžíci klasické 
majonézy, česnek nebo trochu hořčice či 
kečupu. Doma připravované majonézy 
z oleje a syrových vajec nelze doporučit 
s ohledem na možné riziko alimentár-
ních nákaz.

Slané pochoutky

Chipsy, křupky a další pochoutky jsou 
velmi oblíbené, ale rozhodně nejsou ve 
výživě přínosem. Jejich nevýhoda spo-
čívá především ve vysokém množství 
tuku a tedy i energetické hodnotě. Bý-
vají spojovány se sledováním televize 
nebo čtením, proto si jejich konzumaci 
plně neuvědomujeme a sníme tak znač-
né množství bez výraznějšího uspokoje-
ní z jídla. U dětí mnohdy nahrazují „kla-
sické“ jídlo a přispívají k rozvoji obezity. 
Odnaučit se ujídat tyto pochoutky při 
zmíněných činnostech bývá složité. Pro 
začátek je dobré se pokusit nahradit 
méně vhodné potraviny výhodnějšími 
variantami. Ideální je na proužky na-
krájená zelenina (namísto tyčinek zkus-
te řapíkatý celer, salátovou okurku nebo 
mrkev) nebo na kostičky nakrájené ovoce 
napíchané na párátka.

Kontakt:
khlavata@endo.cz

Nutriční terapie
Tab. č. 2: Energetické hodnoty – omáčky, dresinky, pochutiny

druh potraviny (100 g) energie (kJ) tuky (g) bílkoviny (g) sacharidy (g)

Farmářský dresink (Hellmann’s) 1 952 50,7 0,6 3,3

Fit kečup (Heinz) 266 0,1 1,2 13,4

Francouzský dresink (Hellmann’s) 2 267 54,6 0,6 13,3

Grilovací omáčka (Heinz) 395 0,1 0,9 22,0

Hořčice plnotučná 560 5,9 7,3 12,6

Chilli omáčka (Heinz) 330 0,1 1,1 17,0

Kari omáčka (Heinz) 1 145 5,9 7,3 12,6

Kečup (Heinz) 432 0,1 0,9 23,9

Majonéza (Hellmann’s) 3 050 78,5 0,9 3,9

Majonéza light (Hellmann’s) 1 697 42,1 0,6 5,7

Mexická omáčka (Heinz) 305 0,1 1,2 16,0

Ocet 172 0,0 0,0 3,5

Pepřová omáčka s kořením (Heinz) 1 260 29,0 1,5 8,8

Sójová omáčka (Heinz) 782 0,1 2,6 43,0

Worcesterová omáčka (Heinz) 375 0,3 0,8 17,8

Středozemní dresink (Hellmann’s) 938 21,3 1,2 6,7

Tatarská omáčka (Hellmann’s) 2 110 51,0 1,1 9,3

Tatarská omáčka light (Hellmann’s) 1 550 36,5 1,0 9,0
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Edukace

Certifikovaný kurz pro zdravotnické 
pracovníky v diabetologii

Pavla Kudlová1, Rudolf Chlup2 
1Ústav ošetřovatelství FZV UP v Olomouci
2Ústav fyziologie LF UP v Olomouci a II. interní klinika FN Olomouc

Kurz pro zdravotnické pracovníky, kteří se zabývají diabetem, připravuje Lékařská 
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc již 9 let. 
V letošním roce byly absolventům certifikovaného kurzu rozdány první certifikáty 
Ministerstva zdravotnictví ČR s přiznanými činnostmi, ke kterým jsou absolventi 
certifikovaného kurzu odborně způsobilí. 

Úvod

V rámci postgraduálního vzdělávání 
v oboru diabetologie se všeobecné sestry 
mohou školit jednak absolvováním speci-
alizačního studia, jednak prostřednictvím 
certifikovaných kurzů. Teoretickou část 
specializačního vzdělávání v diabetolo-
gii pro zdravotnické pracovníky s odbor-
nou způsobilostí v ČR zajišUuje Národní 
centrum ošetřovatelství a nelékařských 
zdravotnických oborů (NCO NZO) v Brně, 
praxi FN Brno, FN Hradec Králové a FN 
u sv. Anny v Brně. Další možností post-
graduálního vzdělávání v diabetologii 
jsou certifikované kurzy, jako je poměr-
ně nový „Kurz pro všeobecné sestry v podi-

atrii“, který organizuje IKEM Praha (letos 
druhým rokem), a již desátým rokem po-
řádaný kurz „Základy moderní diagnos-
tiky a léčby diabetu. Terapeutická edukace 
pacienta a ošetřovatelská péče“, který or-
ganizuje LF UP a FN v Olomouci (přehled 
certifikovaných kurzů je dostupný on-li-
ne na stránkách MZ ČR: http://www.mzcr.
cz/Odbornik/obsah/nelekarska-povolani_
935_3.html).

Výsledky 
LF UP v Olomouci spolu s FN Olomouc 

připravily za organizační podpory FZV UP 
v Olomouci certifikovaný kurz na téma 
„Základy moderní diagnostiky a léčby dia-

betu. Terapeutická edukace pacienta a ošet-
řovatelská péče“. Délka kurzu je od roku 
2005 neměnná – 70 vyučovacích hodin 
(8 dnů). 

Program kurzu byl akreditován Minis-
terstvem zdravotnictví ČR 16. 8. 2007 
(do 31. 8. 2013) pro teoretickou část LF 
UP v Olomouci a pro praktickou část FN 
Olomouc. Pokud se frekventant zúčastní 
celého 70hodinového kurzu a splní teo-
retickou a praktickou zkoušku nad 70 %, 
obdrží certifikát a 42 kreditních bodů. 
Kurz je určen pro zdravotnické pracovní-
ky, kteří se zabývají péčí o osoby s diabe-
tem, tj. pro všeobecné sestry a porodní 
asistentky. 

Akce je také druhým rokem akreditová-
na Českou lékařskou komorou. Naším cí-
lem je, aby se kurzu účastnili lékaři společ-
ně se sestrami jako týmoví partneři.

Garanty kurzu jsou doc. MUDr. Rudolf 
Chlup, CSc., a odb. as. Mgr. Bc. Pavla Kud-
lová, Ph.D. Počet účastníků povolených 
MZ ČR je 25. 

Kurz je rozdělen do 8 modulů – 8 dnů 
(7 sobot a 1 úterý). Každý modul obsahu-
je 10 vyučovacích hodin. V jednotlivých 
modulech se střídají přednášky, cvičení, 
exkurze na odborných pracovištích, de-
monstrace pacientů a individuální cvi-
čení. Specialista z oboru po teoretickém 
výkladu demonstruje na svém pracovišti 
vybrané diagnostické a léčebné výkony 
a odpovídá na dotazy účastníků kurzu. 
Kurz je vždy vybaven kvalitními výu-
kovými materiály. Od loňského roku je 
pro účastníky kurzu připraveno suple-
mentum časopisu Interní medicína pro 
praxi „Racionální přístupy k léčbě osob s 
diabetem“, jehož pořadatelem je doc. Ru-
dolf Chlup.

Kurz je podpořen Diabetickou edukační 
a studijní skupinou (DESG), sekcí Evropské 
asociace pro studium diabetu, která byla 
založena v Ženevě v roce 1979 na zákla-
dě iniciativy Jean-Philippe Assala. Jejími 
cíli je „zlepšit kvalitu života diabetických Obr. č. 1: Doc. Rudolf Chlup se seznamuje s účastníky kurzu
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pacientů vytvářením a vyhodnocováním 
edukačních programů určených k vybudo-
vání nezávislosti  pacienta, zlepšit kvalitu 
metabolické kontroly, zdůraznit důležitost 
prevence a včasného rozpoznání onemocně-
ní a podporovat odpovídající výzkum“. Při 
sledování těchto cílů DESG organizovala 
mnoho workshopů a kongresů a publiko-
vala několik desítek Výukových listů pro po-
skytovatele zdravotnické péče. Doc. Rudolf 

Chlup, stejně jako dr. Pavla Kudlová měli 
tu čest být v minulých letech členy Všeo-
becného výboru DESG a v certifikovaném 
kurzu se snaží při práci s pacienty apliko-
vat moderní edukační metody (hraní rolí, 
metaplán, diskuse, kazuistika).

Náplň kurzu tvoří kapitoly praktické 
diabetologie: 

• Definice a klasifikace, etiopatogene-
ze a výskyt diabetu

• Diabetes mellitus 1. typu
• Substituční léčba inzulínem
• Diabetes mellitus 2. typu
• Komplementární léčba inzulínem
• Perorální antidiabetika
• Léčba diabetu v souvislosti s chirur-

gickým výkonem
• Akutní a pozdní komplikace diabetu
• Těhotenství a diabetes
• Profesionální edukace pacienta
• Programová léčba diabetu
• Moderní principy ošetřovatelské 

péče
• Nové technologie v diabetologii: 

dávkovače inzulínu, inzulínové 
pumpy, glukometry, kontinuální 
monitoring, počítačový hardware 
a software

• Strava diabetika, fyzická zátěž a dia-
betes 

Při zahájení obdrží  účastníci suple-
mentum s probíranými tématy. Na jeho 
zpracování i na výuce se podílelo 20 od-
borníků z FN Olomouc a LF UP v Olomou-
ci (tab. č. 1).

Absolvent certifikovaného kurzu získá-
vá zvláštní odbornou způsobilost v těch-
to činnostech:

• zácvik osob s diabetem a jejich blíz-
kých v obsluze dávkovačů inzulínu, 
v samostatném měření glykémie glu-
kometrem, v základní obsluze inzu-
línové pumpy;

Nový cyklus certifikovaného kurzu „Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu. Terapeutická edukace pacien-
ta a ošetřovatelská péče“ začíná 11. 9. 2010.
Bližší informace a přihlášku najdete na internetových stránkách: http://www.upol.cz/fakulty/lf/aktuality-lf/ nebo 
http://www.upol.cz/fakulty/fzv/aktuality-fzv/

Obr. č. 3: Neurologická klinika: elektromyografie – demonstrace

Tab. č. 1: Seznam vyučujících

doc. MUDr. Petr Utíkal, Ph.D. I. chirurgická klinika FN a LF UP v Olomouci

doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D. II. interní klinika FN a LF UP v Olomouci

MUDr. Zdenka Kosatíková III. interní klinika FN a LF UP v Olomouci

as. MUDr. Jitřenka Venháčová
Miloslava Zajíčková, dětská sestra

Dětská klinika FN a LF UP v Olomouci

Mgr. Ludmila Chlupová, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky PdF UP v Olomouci

prim. MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D. Klinika anesteziologie a resuscitace FN a LF UP v Olomouci

doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.
Věra Hrubá, vrchní sestra

Klinika pracovního lékařství FN a LF UP v Olomouci

prim. MUDr. Pavel Otruba
doc. MUDr. Ivanka Vlachová

Neurologická klinika FN a LF UP v Olomouci

doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc.
as. MUDr. Oldřich Chrapek
MUDr. Juraj Šimičák

Oční klinika FN a LF UP v Olomouci

doc. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. Porodnicko-gynekologická klinika FN Olomouc

MUDr. Marie Černá, Ph.D. Radiologická klinika FN Olomouc

doc. MUDr. Martin Köchler, CSc. Radiologická klinika FN Olomouc a III. LF UK v Praze

doc. MUDr. Rudolf Chlup, CSc. Ústav fyziologie a II. interní klinika FN a LF UP v Olomouci

doc. MUDr. Josef Bartek, CSc. Ústav lékařské chemie LF UP v Olomouci

as. Mgr. Bc. Pavla Kudlová, Ph.D. Ústav ošetřovatelství FZV UP v Olomouci

as. MUDr. Dalibor Musil, Ph.D. Ústav patologické fyziologie LF UP v Olomouci

Edukace
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Obr. č. 2: Ústav ošetřovatelství: obsluha inzulínové pumpy – cvičení
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Obr. č. 4: Klinika pracovního lékařství: Vasotrain 
– demonstrace

Obr. č. 5: Oční klinika: fluorescenční angiografie 
– demonstrace
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a jejich blízkých v ošetřovatelské 
péči;

• provádění orientačního neurolo-
gického vyšetření dolních končetin 
graduovanou ladičkou a monofila-
menty.

Závěr 
Certifikovaný kurz rozšiřuje vědomos-

ti, zlepšuje dovednosti absolventů a při-
spívá k úpravě jejich postojů k problema-
tice osob s diabetem. 
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Vzdělávací akce v roce 2010

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

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

Akce jsou určeny pro nelékařské zdravotnické pracovníky (sociální pracovníky ve 
zdravotnictví, agentury domácí péče, všeobecné 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.

vek inzulínu, úprava a edukování akut-
ní hypoglykémie a hyperglykémie;

• příprava pomůcek k péči o diabetic-
kou nohu a edukace osob s diabetem 

• sestavování a edukace osob s dia-
betem v jednoduchém jídelníčku se 
zaměřením na rozdělení sacharidů, 
úprava a edukování prandiálních dá-




