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Editorial

Obsahem našeho časopisu jsou v převážné většině případové studie, tj. kazuistiky pacientů z oblasti 
diagnostiky a léčby diabetes mellitus a přidružených onemocnění, tedy diabetu sensu lato, vč. problematiky 
dyslipidemie, hypertenze, obezity... Našimi předplatiteli jsou převážně diabetologové (a endokrinologové), ale 
také internisté, pediatři, praktičtí lékaři a lékaři dalších oborů. Snahou redakce proto je přinášet v každém čísle 
pokud možno pestrou škálu témat. Přidáme-li více či méně pravidelné rubriky (aktuality z klinických studií, 
kapitoly z historie aj.), které si vyžádal zájem čtenářů a které mají v časopise své tradiční místo, nezbývá už 
mnoho prostoru pro vytváření tematicky zaměřených čísel.

Nicméně se zdá, že i takový zájem mezi nezanedbatelnou částí našich čtenářů nacházíme. Jsme tak ve 
„dvojím ohni“ – na jedné straně připravit pestré číslo, ve kterém si každý najde tu „svou“ problematiku, na 
straně druhé probrat vybraná témata šířeji.

Už loňského roku jsme vyčlenili samostatné suplementum pro komentáře aktuálních klinických studií 
v diabetologii. Nyní jsme přistoupili i k další možnosti a část čísla věnovali „tématu čísla“, tj. připravili blok 
příspěvků k jednomu tématu. V tomto čísle jsme zvolili Obezitu, které je věnována kazuistika z klinické praxe, 
představení zajímavého obezitologického projektu COPAT a rozhovor s nestorem české bariatrické chirurgie 
prof. Friedem. Tématem následujícího čísla budou „Nové možnosti v diagnostice a terapii diabetes 
mellitus 2. typu“. Jen ohlasy Vás, čtenářů i autorů, rozhodnou o tom, zda se téma čísla bude objevovat 
i v budoucnu.

Sestra v diabetologii se opět objevuje v samostatném sešitě. Doufáme, že by mohlo jít o přípravu k opě-
tovnému osamostatnění tohoto specializovaného sesterského periodika. Zatím však stále ještě zbývá dořešit 
financování Sestry v diabetologii, jež není reálné hradit pouze z předplatného a které je tudíž limitem tohoto 
projektu. Věříme však, že se nám v novém roce podaří najít vhodné inzertní či mediální partnery nebo zajistit 
finanční grant.

Krásné podzimní dny přeje

Karel Vízner
šéfredaktor

Fotografie na obálce:

Tundra na náhorní planině 
Hardangervida
(Hardangervida, Norsko)

Tundra je vegetační pás po-
lárních a subpolárních ob-
lastí. Jde o druhově nepříliš 
bohatý biotop charakteris-
tický bezlesým pokryvem, 
převažují mechy, lišejníky, 
chladu odolné byliny 
a zakrslé druhy dřevin 
(keříčkovité vrby a Bříza 
zakrslá). Po většinu roku je 
pokryta sněhem. Navzdory 
tomu v tundře trvale žije 
řada živočišných druhů, na 
severu Evropy patří mezi 
nejznámější savce tundry 
los, sob a pižmoň.

Pižmoň severní
(Ovibos moschatus)
(Dovrefjell, Norsko)

Velký sudokopytník 
z podčeledi Caprinae (tedy 
příbuzný našim ovcím 
a kozám) je vzácným oby-
vatelem tundry v některých 
oblastech Aljašky, Kanady, 
Grónska a dvou pohoří 
Skandinávie (Femund-
smarka, Dovrefjell). Živí 
se listy a pupeny zakrslých 
vrb, trávou a vřesem. Žije 
ve stádech, při známkách 
ohrožení stádo zaujímá 
obranné kruhové postavení 
s mláFaty uvnitř kruhu 
dospělých. Dospělý jedinec 
dosahuje hmotnosti až 
400 kg a výšky až 150 cm. 
Podle fosilních nálezů žili 
pižmoňi v době ledové 
i na našem území. Svůj 
český název získal podle 
charakteristického zápachu 
– pižma.

(foto Mgr. Karel Vízner – GEUM)
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Přínos léčby liraglutidem u pacienta 
s diabetes mellitus 2. typu

Souhrn:
Předkládaná kazuistika demonstruje překvapivě příznivý efekt desetitýdenní léčby liraglutidem 

na klinický stav, glykemický profil a na hodnoty glykovaného hemoglobinu u 48letého muže s tři-
náctiletou anamnézou diabetes mellitus 2. typu, u něhož nebylo dosaženo uspokojivé kompenzace 
kombinací vysokých dávek metforminu, rosiglitazonu a glimepiridu.

Summary:
A contribution of liraglutide therapy in a patient with type 2 diabetes mellitus
This case report demonstrates a positive effect of a 10-week liraglutide therapy on clinical 

state, glycemic profile and on glycated hemoglobin values in a 48-year old male with diabetes 
mellitus history of 13 years, which was not well compensated with combined high dose therapy of 
metformin, rosiglitazone and glimepiride.

Chlup, R., Peterson, K., Zapletalová, J. Přínos léčby liraglutidem u pacienta s diabetes mellitus 2. typu. 
Kazuistiky v diabetologii 8, č. 3: 4 –8, 2010.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 2. typu

� perorální antidiabetika

� inkretiny

� exenatid

� liraglutid

Key words:

� type 2 diabetes mellitus

� oral antidiabetic drugs

� incretins

� exenatide

� liraglutide

Rudolf Chlup1,2, Karolina Peterson2,
Jana Zapletalová3

1 II. interní klinika, LF UP a FN Olomouc
2Ústav fyziologie, LF UP a FN Olomouc 
3Ústav biofyziky, LF UP a FN Olomouc

Úvod

V posledních deseti letech proniká do léčby diabetu nová skupina 
antidiabetik – analoga inkretinů, určená k podkožní aplikaci (Zan-
der et al. 2002; Kjems et al. 2003; Nikolaidis et al. 2004). Využití 
inkretinových mimetik je součástí aktualizovaných standardů pro 
léčbu diabetu 2. typu (Česká diabetologická společnost 2009). Od 
roku 2009 jsme na našem pracovišti zaznamenali pozoruhodný efekt 
exenatidu, který byl prvním analogem inkretinu GLP-1 dostupným 
v České republice (Klonoff et al. 2008). Od června letošního roku 
jsme mohli u několika osob zkoušet další analog – liraglutid (Marre 
et al. 2009; Nauck et al. 2009; Nauck et Marre 2009; ŽFárská-Ja-
níčková 2009). 

Kazuistika 
Muž (nar. 1962), u kterého byl ve 35. roce života (1997) diagnosti-

kován diabetes mellitus 2. typu, byl v květnu 2010 vzhledem ke špatné 
kompenzaci diabetu, progresivně narůstající únavě a progredujícím 
komplikacím při vysokých dávkách perorálních antidiabetik doporu-
čen svým diabetologem do diabetologického centra ke zvážení léčby 
inzulínem, případně inzulínovou pumpou.

Osobní anamnéza: Od rozpoznání diabetu byl pacient léčen 
kombinací různých perorálních antidiabetik. S ohledem na náročné 
zaměstnání byl jeho životní režim nevyvážený. Nepravidelně prováděl 
self-monitoring glukometrem. Postupně se objevily známky periferní 
diabetické neuropatie a retinopatie. V souvislosti s rozvojem Char-
cotovy osteoartropatie a amputací 2. prstu na levé dolní končetině 
byl v roce 2007 nasazen krátkodobý humánní inzulín v preprandiál-
ních dávkách 4-4-4-4 IU. Přestože při této léčbě došlo ke zlepšení 
glykemického profilu, po čtyřech měsících si pacient sám inzulín 
vysadil a vrátil se k léčbě perorálními antidiabetiky. Od roku 2007 
se progresivně zhoršovala únava a objevily se parestezie až křeče 
obou dolních končetin.

Charcot Jean-Martin (1825–1893) – francouzský neurolog. Po studiu medicíny pracoval v Salpêtrière v Paříži. Stal se prvním profesorem neurologie, spolupodílel se na vybudování neuro-
logické kliniky svého ústavu a dovedl ji na světovou úroveň. Jeho zájem poutala mj. hysterie, snažil se nalézt vztahy mezi pozorovanými příznaky nervových onemocnění a patologií nervové 
tkáně, studoval patologii míchy ad. Jeho asi nejslavnějším odborným pojednáním jsou Přednášky o nemocech nervové soustavy, ale věnoval se i interní medicíně. S jeho jménem je spojeno 
na 15 lékařských eponym, mj. syndrom Charcot-Marie-Tooth, Charcotovy zóny aj. Byl vynikajícím učitelem a mezi jeho žáky najdeme řadu později slavných osobností – Josefa Babinského, 
Pierra Janeta, Alberta Londeho aj. (Zdroj informací: archiv redakce)
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V posledním roce léčen metforminem 2 000 mg/den, rosiglita-
zonem 4 mg/den a glimepiridem 4 mg/den. Kromě toho užíval kyse-
linu acetylsalicylovou 100 mg/den a sulodexid. V květnu 2010 byla 
vzhledem k neuropatii léčba doplněna tabletami kyseliny thioktové 
600 mg/den a kyseliny askorbové 300 mg/den. 

Somatický nález (11. května 2010): TK 140/80 mmHg, pulz 
72/ min., hmotnost 135 kg, výška 186 cm, body mass index (BMI) 
39 kg/m2. Atletická konstituce. Nález na hlavě, krku, hrudníku, 
plicích a břiše bez významných odchylek. Dolní končetiny bez oto-
ků, pulzace na arteria tibialis posterior a arteria dorsalis pedis vlevo 
hmatné, vpravo nehmatné. Amputace 2. prstu levé nohy, deformace 
levé nohy.

Laboratorní nález ukázal hyperlipoproteinemii (celkový chole-
sterol 9,13 mmol/l, triacylglyceroly 5,38 mmol/l, HDL-cholesterol 
1,07 mmol/l, celkový/HDL-cholesterol 8,53, LDL-cholesterol 
5,64 mmol/ l), kyselina močová 427 µmol/l. Hodnoty Na, K, Cl, Mg, 
Ca, urey, kreatininu, bilirubinu, ALT, AST, ALP, GGT, amyláz, 
celkové bílkoviny, albuminu, CRP, GFMD, T3, T4, FT3, FT4, TSH, 
GADA, IAA, IA2, C-peptidu (884 pmol/l) byly v referenčním 
rozmezí, stejně jako krevní obraz. V moči jen proteinurie 1, jinak 
normální nález.

Metodika
Prospektivní tříměsíční sledování prováděné při ambulantní léč-

bě liraglutidem a zaměřené na vývoj klinického stavu a laboratorních 
ukazatelů u diabetika 2. typu s pozdními komplikacemi. 

Pozornost byla soustředěna na následující ukazatele: 
� subjektivní stav: únavnost, ospalost, chub k jídlu, dyspeptické 

potíže, poruchy vyprazdňování, frekvence stolic, parestezie 
a bolesti v končetinách a výskyt dalších neočekávaných potíží;

� objektivní nález: tělesná hmotnost, výška, body mass index, 
tepová frekvence, krevní tlak;

� laboratorní ukazatele: desetihodnotové glykemické profily 
vyšetřované jako self-monitoring glukometrem Linus (Chlup 
et al. 2010) v časech 6.00-9.00-12.00-15.00-18.00-20.00-22.00-

1.00-2.00-6.00 h, glykovaný hemoglobin, C-peptid, celkový 
cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triacylglyce-
roly, rutinní spektrum laboratorních parametrů, krevní obraz, 
moč.

Výsledky

Vývoj klinického obrazu

Během prvého týdne léčby liraglutidem v dávce 0,6 mg/den s. c. se 
zmenšila únavnost a ospalost a zlepšila se chub do práce. Zmenšila se 
potřeba jídla, pocit sytosti byl navozován menším množstvím stravy 
než dříve. Neobjevila se žádná nauzea ani bolesti břicha. Stolice byla 
od pátého dne léčby pravidelně jednou denně. Nebyly zaznamená-
ny žádné hypoglykemie ani jiné nežádoucí účinky léčby. Aplikace 
liraglutidu nečinila potíže. Zlepšení pokračovalo i po zvýšení dávky 
liraglutidu na 1,2 mg/den od 23. června 2010. Poněkud poklesla 
intenzita parestezií a bolestí v končetinách.

Objektivně bylo zaznamenáno snížení tělesné hmotnosti asi 
1 kg týdně (viz tabulka č. 2). Obrázek č. 1 zachycuje pokles BMI 
po 10 týdnech léčby. Hodnoty krevního tlaku a pulzu uvádí tabulka 
č. 2. 

Laboratorní ukazatele
Vývoj glykemie v průběhu dne při léčbě metforminem, rosigli-

tazonem a glimepiridem (bez liraglutidu) a po přidání liraglutidu 
v dávce 0,6 mg/den od 16. června 2010 a několik týdnů po jejím zvýšení 
na 1,2 mg/den ukazuje obrázek č. 2.

Hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c) před začátkem léčby 
liraglutidem a po 10týdenní léčbě liraglutidem zachycuje obrázek č. 3. 
Dávky ostatních antidiabetik (metformin, rosiglitazon a glimepirid) 
nebyly v posledním roce měněny.

V laboratorním obraze se poněkud upravilo spektrum lipopro-
teinů (celkový cholesterol 6,60 mmol/l, triacylglyceroly 3,39 mmol/l, 
HDL-cholesterol 0,89 mmol/l, celkový/HDL-cholesterol 7,42, LDL-
-cholesterol 4,18 mmol/l). Výsledky rutinního laboratorního scree-

květen 2010

vstupní klinické a laboratorní vyšetření (ambulantně), reedukace;
místo původně zamýšlené indikace inzulínové pumpy bylo ve vzájemné dohodě 
s pacientem naplánováno zahájení léčby liraglutidem, který byl již v České republice 
registrován a měl být dostupný od června 2010

16. června 2010 ambulantně zahájena léčba liraglutidem 0,6 mg/den s. c.

23. června 2010 dávka liraglutidu zvýšena na 1,2 mg/den s. c.

3. července 2010 klinická kontrola (ambulantně)

22. července 2010 klinická kontrola (ambulantně)

3. září 2010 závěrečné laboratorní vyšetření

10. září 2010 zhodnocení vývoje sledovaných ukazatelů

Tab. č. 1: Osnova studie

abstrakta na www.geum.org/diakazuistiky

PŘÍNOS LÉČBY LIRAGLUTIDEM U PACIENTA S DIABETES MELLITUS 2. TYPU
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ningu, krevní obraz a nález v moči se na konci sledovaného období 
významně nelišily od počátečních hodnot ze dne 11. května 2010. 

Diskuse
Tato kazuistika ukazuje na příznivé účinky analoga inkretinu 

GLP-1 liraglutidu u muže s 13 let trvajícím diabetem 2. typu.
O úloze inkretinů v lidském organismu je diskutováno již několik 

desetiletí. U zdravého člověka jsou inkretiny (GLP-1 – glucagon-like 
peptide a GIP – glucose-dependent insulinotropic polypeptide) 
produkovány ve sliznici tenkého střeva, odkud jsou uvolňovány do 
krve. Jejich sekrece je stimulována potravou přicházející do střeva. 
Inkretiny způsobují zvýšení sekrece inzulínu při hyperglykemii, sní-
žení sekrece glukagonu a v centrálním nervovém systému ovlivňují 
centrum pro přijímání potravy a vnímání sytosti. Vlivem inkretinů 
dochází rovněž ke snížení pohyblivosti žaludku a tím ke zpomalení 
příchodu potravy do střeva (Haluzík et Svačina 2010). Jsou popsány 
také příznivé účinky inkretinů na hyperlipoproteinemii, na myokard, 
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Obr. č. 1: Hodnoty BMI před začátkem léčby liraglutidem a po 
10týdenní léčbě liraglutidem (dávky ostatních antidiabetik nebyly 
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Obr. č. 2: Vývoj glykemie v průběhu dne při léčbě metforminem, ro-
siglitazonem a glimepiridem bez liraglutidu a po přidání liragluti-
du od 16. června 2010 (výsledky self-monitoringu, glukometr Linus)

datum
hmotnost

(kg)
výška
(cm)

TK systolický
(mmHg)

TK diastolický
(mmHg)

pulz
(min−1)

18. 5. 2010 135 186 135 80 72

25. 5. 2010 135 140 80 84

16. 6. 2010 135 135 80 80

22. 6. 2010 131

2. 7. 2010 130

20. 7. 2010 129 140 80 86

28. 8. 2010 126 135 80 80

3. 9. 2010 126

6. 9. 2010 125 186 128 78 93

8. 9. 2010 125 186 133 78 92

Tab. č. 2: Vývoj hmotnosti, výšky, krevního tlaku a pulzu při léčbě liraglutidem (od 16. června 2010)
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Obr. č. 3: Hodnoty HbA1c (IFCC) před začátkem léčby liraglutidem 
a po 10týdenní léčbě liraglutidem (dávky ostatních antidiabetik 
nebyly v posledním roce měněny)
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dýchací systém a jaterní funkce (Nikolaidis et al. 2004; Klonoff et al. 
2008; Haluzík et Svačina 2010).

U osob s diabetem 2. typu je sekrece inkretinů snížena. Z toho 
důvodu je omezen jejich stimulační účinek na beta buňky i supresní 
vliv na alfa buňky Langerhansových ostrůvků. Je oslaben i pocit 
sytosti a posílen pocit vnímání hladu. Důsledkem je pak chronické 
zvýšení glykemie a po delší době i zvyšování tělesné hmotnosti.

Účinná substituce chybějících inkretinů tedy může přispět ke 
kompenzaci metabolismu sacharidů u osob s diabetem 2. typu. 
K tomuto účelu jsou dnes k dispozici preparáty exenatid a liraglutid 
(Buse et al. 2009). Oba preparáty se aplikují podkožně. Exenatid je 
třeba injikovat dvakrát denně, liraglutid se aplikuje jednou denně. 
Experimentálně se zkoušejí i preparáty další: lixisenatid, albiglutid 
a taspoglutid. Je pravděpodobné, že účinek albiglutidu a taspoglutidu 
přetrvává asi jeden týden (Haluzík et Svačina 2010). 

U některých pacientů jsou popisovány také vedlejší účinky 
aplikace analog inkretinů, jako je nauzea, zvracení, bolesti břicha, 
bolesti hlavy a další, které zpravidla během 1–3 týdnů léčby ustoupí. 
S ohledem na prevenci těchto nežádoucích účinků se léčba začíná 
polovičními dávkami.

Pacient popisovaný v této studii byl odeslán do naší ambulance 
pro neúčinnou léčbu perorálními antidiabetiky, za účelem zahájení 
léčby inzulínem a k posouzení eventuální indikace kontinuální pod-
kožní infuze inzulínu. Léčbu liraglutidem jsme zvažovali jako mož-
nou alternativu pouze na podkladě teoretických znalostí z odborných 
přednášek a publikací (Nathan et al. 2009; Zinman et al. 2009). Měli 
jsme obavy, že třináctileté trvání diabetu a anamnesticky udávaná 
přechodná léčba inzulínem (před třemi lety) snižují pravděpodobnost 
dobrého efektu jakéhokoli inkretinového analoga. Terapeutický po-
kus s liraglutidem prováděný za intenzivního self-monitoringu však 
již po několika dnech ukázal pokles glykemií v průběhu glykemického 
profilu. Následující pokračování léčby liraglutidem vedlo k překvapivě 
dobrému vývoji klinického i laboratorního obrazu.

V prezentované kazuistice lze účinky liraglutidu vidět především 
ve zlepšení subjektivního stavu pacienta a v redukci jeho tělesné 
hmotnosti, která se snižovala poměrně velkou rychlostí (v průměru asi 
1 kg za týden), aniž by léčená osoba byla nabádána k omezování pří-
sunu stravy, resp. k cílenému zvyšování fyzické zátěže. Příznivý efekt 
liraglutidu popsaný v této kazuistice je v souladu s údaji v literatuře. 
Pokles hodnot glykemie i glykovaného hemoglobinu lze tak považovat 
za důsledek efektivnějšího využívání sacharidů v organismu. Nebyly 
zaznamenány žádné vedlejší účinky a komplikace.

Zatím není jasné, zda je v daném případě třeba pokračovat v léčbě 
glimepiridem. OdpověF na tuto otázku přinese další sledování s po-
stupnou úpravou medikace. V budoucnu bude nutno řešit případnou 
úpravu dávkování liraglutidu, pakliže se podaří dosáhnout cílových 
hodnot BMI a HbA1c. 

Závěr
Desetitýdenní léčba liraglutidem (aplikovaným podkožně je-

denkrát denně) vedla u obézního muže se špatně kompenzovaným 

komplikovaným diabetem 2. typu k ústupu únavnosti a ospalosti, 
k poklesu tělesné hmotnosti o 10 kg, k poklesu hodnot glykemických 
profilů při self-monitoringu a k poklesu HbA1c z 11,8 % na 6,1 % 
(IFCC). Nebyly zaznamenány žádné vedlejší účinky a komplikace. 

Analog inkretinu liraglutid se jeví jako perspektivní součást 
léčby osob s diabetem 2. typu. Další studie a pečlivá pozorování 
jednotlivých případů jsou nezbytné.
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Pozastavení obchodování přípravků obsahujících rosiglitazon 
(Avandia, Avandamet) v zemích Evropské unie

na možnostech další léčby (bez konzultace s lékařem by však 
neměli samostatně přerušovat užívání rosiglitazonu).

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) ve svém oznámení
z 23. 9. 2010 uvádí, že je třeba pacienty léčené rosiglitazonem 
pozvat na kontrolu a změnit jejich léčbu „během několika příštích 
měsíců“. Podle oznámení výrobce přestane být lék v tomto časovém 
horizontu (měsíce) dostupný.

Zdroj:
Pozastavení obchodování přípravků obsahujících rosiglitazon (Avan-
dia, Avandamet) v zemích Evropské unie. Oznámení společnosti GSK. 
(zveřejněno na internetových stránkách SÚKL – www.sukl.cz)
EMA doporučuje pozastavení registrací pro přípravky obsahující 
rosiglitazon. Oznámení SÚKL, 23. 9. 2010. (http://www.sukl.cz/ema-
-doporucuje-pozastaveni-registraci-pro-pripravky)

(kviz)

Evropská léková agentura (EMA) doporučila 23. září 2010 
přehodnocení poměru přínosů a rizik u přípravků obsahujících 
rosiglitazon se zaměřením na kardiovaskulární bezpečnost. Vě-
decký výbor pro humánní léčivé přpravky (CHMP) této agentury 
dospěl k závěru, že přínos rosiglitazonu již nepřevazuje nad riziky 
a doporučil pozastavit registraci těchto přípravků v EU.

Výrobce přípravků Avandia a Avandamet, společnost 
GlaxoSmithKline, doporučila aby:

� lékaři předepisující přípravky s rosiglitazonem již dále 
(nově ani opakovaně) tyto léky nepředepisovali;

� lékaři posoudili léčbu nemocných dosud léčených rosiglita-
zonem a převedli je na jinou vhodnou alternativní léčbu;

� lékárníci odeslali nemocné k ošetřujícím lékařům pro 
doporučení další léčby;

� pacienti se objednali u svého ošetřujícího lékaře k domluvě 
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Léčba arteriální hypertenze závažného 
stupně u diabetika 2. typu
s proteinurií preparátem aliskiren  

Souhrn:
Předložený případ popisuje významný pokles krevního tlaku u diabetika s arteriální hyper-

tenzí a nefropatií dosažený preparátem aliskiren, dokumentovaný 24hodinovým ambulantním 
monitorováním tlaku krve (TK).

Summary:
A treatment of a severe arterial hypertension with aliskiren in a patient with type 2 diabetes 

mellitus and proteinuria
The presented case describes a significant decrease of arterial pressure in a patient with 

diabetes mellitus and nephropathy caused by a treatment with aliskiren that was documented by 
24-hours blood pressure monitoring (BP).

Szabó, M. Léčba arteriální hypertenze závažného stupně u diabetika 2. typu s proteinurií preparátem 
aliskiren. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 3: 9 –10, 2010.

Klíčová slova:

� arteriální hypertenze

� diabetes mellitus 2. typu

� proteinurie

� ambulantní monitorování 
krevního tlaku

� aliskiren

Key words:

� arterial hypertension

� type 2 diabetes mellitus

� proteinuria

� out-patient blood pressure 
monitoring

� aliskiren

Marcela Szabó
Diabetologická ambulance, Městská nemocnice v Neratovicích – Nemocnice ALMEDA, a. s.

Úvod

Pacient postižený diabetes mellitus (DM) 2. typu mívá kromě 
diabetu často přítomny další komorbidity sdružené v syndromu inzu-
línové rezistence (SIR), zejména arteriální hypertenzi, dyslipidemii 
a abdominální obezitu. Všechny složky SIR jsou rizikovými faktory 
předčasné aterosklerózy. Diabetikům 2. typu musíme poskytovat léč-
bu komplexní, působící na všechny ovlivnitelné rizikové faktory. Jen 
tímto přístupem můžeme dosáhnout zpomalení rozvoje komplikací 
diabetu jak mikrovaskulárních tak makrovaskulárních a tím zlepšit 
prognózu pacienta.

Kazuistika
Šedesátiosmiletý muž byl více než 20 let léčen pro arteriální 

hypertenzi. V rodině byl pro hypertenzi léčen otec, bratr a dcera 
pacienta. Sedmnáct let po zahájení léčby arteriální hypertenze byl 
u pacienta diagnostikován také diabetes mellitus 2. typu a dyslipi-
demie. Pacient je starobní důchodce, vdovec, žije sám. Má velmi 
dobrou compliance k léčbě, je nekuřák. Při klinickém vyšetření 
byla zjištěna pouze mírná nadváha abdominálního typu (váha 85 kg, 
výška 179 cm, BMI 26,5 kg/m2, obvod pasu 98 cm), ostatní objektivní 
nález byl v normě.

Kompenzace diabetu byla dlouhodobě uspokojivá. Při léčbě 
střední dávkou metforminu (2 g/den) byla glykemie nalačno v rozmezí 
5,6 až 7,2 mmol/l, postprandiálně do 8,7 mmol/l a HbA1c 4,4 a 3,9 % 

(kalibrace IFCC). Dyslipidemie byla normalizována statinem. Při 
léčbě 20 mg atorvastatinu/den byla hladina celkového cholesterolu 
4,3 mmol/l, LDL-cholesterolu 1,97 mmol/l, HDL-cholesterolu 
1,56 mmol/l a triglyceridů 1,67 mmol/l. Opakovaným problémem byla 
vysoká hodnota krevního tlaku vzdorující farmakoterapii. Pacient 
byl léčen rozličnými ACE inhibitory, sartany, blokátory kalciových 
kanálů, beta-blokátory, diuretiky, blokátory imidazolinových recep-
torů ve vysokých dávkách a různých kombinacích. Vysoké hodnoty 
TK potvrdilo i jeho 24hodinové ambulantní monitorování (ABPM), 
zejména v denních hodinách. Navzdory přítomnosti DM 2. typu byla 
zachována diurnální variabilita TK. Jelikož u pacienta byla přítom-
na proteinurie, splňoval kritéria k proplacení terapie aliskirenem 
zdravotní pojišbovnou. Etiologie proteinurie bude nejspíše smíšená 
s majoritním podílem hypertenze – arteriální hypertenze u pacienta 
probíhala více než 20 let a byla neuspokojivě kompenzována, zatímco 
DM 2. typu teprve 3 roky, kompenzován byl výborně a nebyly přítom-
ny jiné specifické komplikace DM (oční pozadí je bez diabetických 
změn; zachovalá diurnální variabilita TK svědčí proti přítomnosti 
autonomní neuropatie).

Na pravidelné návštěvě diabetologické ambulance byl pacientovi 
naměřen TK 171/102 mmHg při terapii perindopril 10 mg (1-0-0), 
metoprolol SR 200 mg (1-0-0), moxonidin 0,4 mg (0-0-1), amlodipin 
10 mg (0-0-1), indapamid 2,5 mg (1-0-0), losartan 50 mg (1-0-1). 
Proteinurie v posledním vyšetření byla 0,540 g/den.

Perindopril byl nahrazen preparátem aliskiren v dávce 300 mg 
1-0-0, ostatní terapie nebyla měněna. Při této léčbě došlo postupně 
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k poklesu TK, což bylo po půl roce léčby stvrzeno také kontrolním 
ABPM. Proteinurie u pacienta přetrvává (tab. č. 1).

Závěr a diskuse
Terapie aliskirenem vedla k výraznému zlepšení hodnot krevního 

tlaku – jednalo se o pacienta s velmi závažnou hypertenzní choro-
bou, u něhož ani kombinace šesti antihypertenziv nevedla k řádné 
kompenzaci TK.

Zavedení léčby aliskirenem do běžné klinické praxe přináší 
další možnost moderní terapie diabetikům se závažným stupněm 
hypertenze a s proteinurií.

Aliskiren je perorálně podávaný přímý inhibitor reninu, který 
snižuje plazmatickou reninovou aktivitu. V klinických studiích pro-
kázal vysokou antihypertenzní účinnost v monoterapii i v kombinační 
léčbě s většinou antihypertenziv. Nejvýhodnější z hlediska ovlivnění 
nefropatie se jeví jeho kombinace s AIIA blokátory (sartany). V České 
republice je preparát aliskiren v současné době hrazen zdravotními 
pojišbovnami pouze diabetikům s hypertenzí a proteinurií. Předlo-
žená kazuistika však dokládá, že významný efekt na pokles TK zle 
očekávat také u závažných hypertoniků, u nichž ani kombinací více 
antihypertenziv není dosaženo uspokojivých hodnot TK nezávisle 
na ovlivnění proteinurie.
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sledovaný parametr před léčbou aliskirenem po 6 měsících léčby

TK vleže v ordinaci (mmHg) 171/102 142/87

ABPM: průměrná hodnota TK (mmHg) 153/87 121/65

ABPM: maximální hodnota TK (mmHg) 183/109 148/82

ABPM: minimální hodnota TK (mmHg) 108/62 94/49

diurnální variabilita TK zachována zachována

proteinurie (g/den) 0,540 0,572

Tab. č. 1: Vliv terapie aliskirenem
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Těžká hypoglykemie,
kdy bychom ji „nečekali“

Souhrn:
Kazuistika popisuje případ těžké hypoglykemie u nediabetické pacientky jako reakci na nadměr-

nou rychlost infuze parenterální výživy po předchozím hladovění. Patofyziologickým mechanismem 
byla pravděpodobně výrazná stimulace inzulínové sekrece substráty z parenterální výživy.

Summary:
A severe “unexpected” hypoglycemia
The paper describes a case of a severe hypoglycemia in a non-diabetic patient as a reaction 

on excessive rate of infusion following previous fasting. The pathophysiological mechanism was 
probably a significant stimulation of insulin secretion by substrates in the parenteral nutrition.

Vrkoč, J. Těžká hypoglykemie, kdy bychom ji „nečekali“. Kazuistiky v dia betologii 8, č. 3: 11, 2010.

Klíčová slova:

� hypoglykemie

� parenterální výživa

� stimulace inzulínové 
sekrece

� hladovění

Key words:

� hypoglycemia

� parenteral nutrition

� stimulation of insulin 
secretion

� fasting
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66letá pacientka s ischemickou chorobou srdeční, hypertonička, 
byla hospitalizována na interním oddělení pro bolest na hrudi a dys-
fagie, které nastaly po spolknutí velkého kusu masa dva dny před 
přijetím. Tyto dva dny pacientka nejedla a také málo pila.

Ihned po přijetí byla indikována ezofagogastroskopie. Nálezem byl 
bezoár masa zaklíněný 33 cm od řezáků v jícnu, který byl endoskopicky 
posunut do žaludku. Současně byla zjištěna velká skluzná hiátová her-
nie, nad níž byla naznačena stenóza, dále ezofagitida IV. stupně. Ve 
vstupních laboratorních testech byla kromě známek hemokoncentrace 
v důsledku dehydratace zjištěna náhodně glykemie v séru 7,5 mmol/l, 
odběr však nebyl proveden za podmínek standardních pro diagnostiku 
diabetu. Jak je na oddělení zvykem u podobného nálezu, byly měřeny 
nadále glykemie v režimu malého glykemického profilu.

Po endoskopickém zákroku první den hospitalizace pacientka 
přijímala jen neslazené tekutiny, měla infuzi fyziologického roztoku 
a ke zlepšení nutrice byla nasazena infuze roztoku pro parenterální vý-
živu (Kabiven peripheral 1 440 ml). Tato infuze vykapala velmi rychle, 
a to během pěti hodin. Asi dvě hodiny po dokapání infuze, krátce po 
odběru glykemie v 17 hodin, byl k pacientce přivolán sloužící lékař pro 
náhlou poruchu vědomí (pacientka nekomunikovala, byla opocená, 
měla normální krevní tlak i pulz). Během vyšetření byla z laboratoře 
hlášena glykemie 1,1 mmol/l. Pacientce byl ihned podán bolus 80 ml 
40% glukózy. Stav vědomí se rychle upravil ad integrum.

Zpětně pacientka udávala silný pocit hladu již od dokapání infuze 
kolem 15. hodiny. Je nutno podotknout, že pacientka nedostala během 

hospitalizace žádný inzulín ani jiný hypoglykemizující medikament. Při 
dalších kontrolách v inkriminovaný den byly glykemie již normální.

Příčinou této těžké hypoglykemie byla velmi pravděpodobně 
vysoká rychlost podané infuze (Kabiven peripheral), přípravku typu 
all in one. U pacientky o hmotnosti 50 kg je maximální rychlost této 
infuze dle SPC vypočítána na 185 ml/h, což vychází přibližně na osm 
hodin. Tímto rychlým intravenózním přísunem substrátů (glukózy, 
aminokyselin a mastných kyselin) došlo pravděpodobně k výrazné 
stimulaci inzulínové sekrece a u pacientky dva dny předtím hladovějící 
k následné těžké hypoglykemii v důsledku přetrvávající hyperinzuli-
nemie. Na akcentaci inzulínové sekrece se mohl podílet také zvýšený 
vagový tonus a případně i zvýšení hladiny glukagonu, přetrvávající po 
předchozím hladovění. 

U pacientky nebyl následně prokázán diabetes. Poučením je nut-
nost dodržovat bezpečnou rychlost podávání parenterální výživy.

MUDr. Jan Vrkoč 
Interní oddělení a diabetologická ambulance
Městská nemocnice Ostrava
Nemocniční 20
728 80 Ostrava 
e-mail: janvrk@seznam.cz

abstrakta na www.geum.org/diakazuistiky
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Léčba obezity kontrolovanou 
hladovkou u pacienta s diabetes 
mellitus 1. typu 

Souhrn:
Je prezentována kazuistika obézního pacienta s diabetes mellitus 1. typu (DM 1. typu), který 

nebyl schopen ambulantně zredukovat svou tělesnou hmotnost. U tohoto pacienta byla zvolena 
metoda kontrolované hladovky za hospitalizace na diabetologickém lůžkovém oddělení. Během 
sedmidenní úplné hladovky zredukoval tento pacient 7,5 kg tělesné hmotnosti a tento hmotnost-
ní úbytek dále udržel. Glykemie během hladovky byla udržována na hodnotách okolo 5 mmol/l 
průběžnou úpravou bazální dávky inzulínu. Hladovku pacient dobře toleroval a proběhla bez 
komplikací. Úplná hladovka je bezpečnou metodou volby při léčbě nadměrné tělesné hmotnosti 
u obézních pacientů s diabetes mellitus 1. typu.

Summary:
Treatment of obesity by controlled fasting in patient with type 1 diabetes mellitus
Controlled fasting in a hospital setting can be a method of choice in the treatment of obesity in 

patients who are not able to reduce their weight at home by a calorie-restricted diet and exercise. 
Presented patient lost 7.5 kg of body weight after 7 days of fasting and maintained this reduction 
in body weight after fasting. This patient tolerated the period of fasting. Glycemia during fasting 
was maintained at 5 mmol/l by adjustment of the basal insulin dose. There was no severe hypo-
glycemia in this patient during the fasting period. The total fasting is a safe therapeutic tool in 
the management of obesity in type 1 diabetes mellitus patients.

Musil, F., Šmahelová, A., Sobotka, L. Léčba obezity kontrolovanou hladovkou u pacienta s diabetes 
mellitus 1. typu. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 3: 12 –15, 2010.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 1. typu

� obezita

� redukce hmotnosti

� kontrolovaná hladovka

Key words:

� type 1 diabetes mellitus

� obesity

� body weight reduction

� controlled fasting

František Musil, Alena Šmahelová,
Luboš Sobotka
Diabetologické centrum, Klinika gerontologická a metabolická, FN Hradec Králové

Úvod

Prevalence u pacientů s DM 1. typu stoupá a je spojena s výsky-
tem složek metabolického syndromu a se zvýšeným kardiometabo-
lickým rizikem (Libman et al. 2003; Szadkowska et al. 2009; Van 
Vliet et al. 2010). Výskyt obezity je u těchto pacientů spojen s vyšší 
incidencí mikrovaskulárních a makrovaskulárních komplikací dia-
betu (Kilpatrick et al. 2007; Yip et al. 1993; Chillarón et al. 2009; 
De Block et al. 2005; Pambianco et al. 2007). Obezita může přispět 
k rozvoji inzulínové rezistence a metabolického syndromu u jedinců 
s přítomnou genetickou predispozicí. Prevalence metabolického 
syndromu u pacientů s DM 1. typu je nejistá. Pacient, který má DM 
1. typu způsobený autoimunitní destrukcí beta buněk, může mít 
současně také genetickou predispozici k metabolickému syndromu 
a DM 2. typu. Recentní studie ukázala, že u zhruba 15 % pacientů 
s DM 1. typu je přítomen metabolický syndrom definovaný podle 
WHO kritérií (McGill et al. 2008). Spojitost mezi obezitou a me-

tabolickým syndromem může vysvětlovat větší výskyt komplikací 
diabetu u obézních pacientů s DM 1. typu (Alexander et al. 2003). 
Intenzifikovaný inzulínový režim, který je nyní v léčbě DM 1. typu 
široce používán, je spojen se zvýšením tělesné hmotnosti (DCCT 
Research Group 1995). Redukce tělesné hmotnosti u pacientů s DM 
1. typu je obtížná a je spojena s rizikem vyššího výskytu hypogly-
kemií (Jacobsen et al. 2009; Chokkalingam et al. 2007; Kemmer 
1992). Kontrolovaná hladovka je metodou volby léčby obezity 
obézních pacientů s DM 1. typu, kteří nejsou schopni ambulantně 
zredukovat svou tělesnou hmotnost.

Kazuistika
43letý muž s desetiletou anamnézou DM 1. typu byl od ledna 

2008 léčen inzulínovou pumpou. U pacienta nebyly přítomny mik-
rovaskulární ani makrovaskulární komplikace diabetu. Pacient byl 
kromě DM 1. typu léčen jen pro arteriální hypertenzi. Vyšetření 
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koncentrace C-peptidu potvrdilo u pacienta jeho neměřitelně nízkou 
hodnotu. Před léčbou obezity hladovkou byl glykovaný hemoglobin 
6,5 %. Pacientova hmotnost byla při přijetí na diabetologické oddě-
lení 106 kg na 182 cm tělesné výšky (BMI 32 kg/m2). Obvod pasu 
pacienta byl 106 cm. 

Pacient byl po přijetí na diabetologické oddělení léčen úplnou 
hladovkou, která trvala sedm dní. Po dobu hladovky pacient přijí-
mal pouze tekutiny (neslazený čaj, minerální voda bez cukru). Dále 
byl podáván chlorid draselný (Kalnormin, 40 mmol/den), kyselina 
askorbová (100 mg/den) a komplex vitamínu B (thiamin 15 mg/den, 
riboflavin 15 mg/den, pyridoxin 10 mg/den, niacin 50 mg/den). 
Dávka bazálního inzulínu v inzulínové pumpě byla průběžně upra-
vována podle glykemie, která byla v průběhu hladovky udržována 
na hodnotách okolo 5 mmol/l (ranní glykemie první den hladovky 
byla 4,7 mmol/l a sedmý den hladovky 6,2 mmol/l). Denní dávka 
bazálního inzulínu byla druhý den hladovky 14 jednotek a sedmý 
den 12 jednotek. 

Jako prevence vzniku možné ketoacidózy byla společně s glykemií 
několikrát denně měřena ketonometrem koncentrace β-hydroxybu-
tyrátu v kapilární krvi (ketonometr Precision PCx Abbott Laborato-
ries, USA). Koncentrace β-hydroxybutyrátu v kapilární krvi stoupla 
v průběhu hladovky z 0,1 mmol/l (první den hladovky) na 2,1 mmol/l 
(sedmý den hladovky). Tato změna koncentrace β-hydroxybutyrátu 
v kapilární krvi nebyla provázena laboratorními ani klinickými 
známkami ketoacidózy. 

Během týdenní hladovky zredukoval pacient 7,5 kg tělesné 
hmotnosti a 6 cm obvodu v pase. Hladovku pacient toleroval dobře. 
Pacient neměl během hladovky subjektivní potíže a rovněž se nevy-
skytly žádné hypoglykemie. 

Po ukončení hladovky byl pacient převeden na diabetickou re-
dukční dietu se 150 gramy sacharidů. Dávka inzulínu byla nastavena 

podle glykemického profilu při redukční diabetické dietě a pacient 
byl desátý den hospitalizace propuštěn domů. Před dimisí byl pacient 
komplexně reedukován stran redukční diabetické diety i režimových 
opatření u diabetu. 

Celková denní dávka inzulínu pacienta před přijetím k hospitali-
zaci byla 54 jednotek a při dimisi byla celková denní dávka inzulínu 42 
jednotek. 21 dní po hladovce byl pacient znovu komplexně vyšetřen. 
Při tomto vyšetření byly tělesná hmotnost pacienta a obvod v pase 
shodné s hodnotami zjištěnými po hladovce. Denní dávka inzulínu 
po hladovce byla 45 jednotek. 21 dní po léčbě obezity hladovkou 
byl glykovaný hemoglobin pacienta 5,6 %. Pacient byl tedy schopen 
v domácích podmínkách udržet úbytek tělesné hmotnosti dosažený 
při týdenní hladovce.

Diskuse
Prezentovaná kazuistika popisuje průběh léčby obezity hla-

dovkou u pacienta s DM 1. typu s vyhaslou endogenní sekrecí 
inzulínu. Pacient s diabetem tohoto typu je zcela závislý na exo-
genním přívodu inzulínu. Ambulantní léčba obezity u takového 
pacienta vyžaduje detailní plánování fyzické aktivity, pečlivou 
úpravu přívodu sacharidů dietou a úpravu dávek inzulínu. Pokud 
není ambulantní léčba obezity úspěšná, je možno obezitu léčit 
hladovkou za hospitalizace.

Po týdnu úplné hladovky je organismus plně adaptován na nestre-
sové hladovění, je zvýšena oxidace tuků a stimulována ketogeneze 
a glukoneogeneze. Oxidace glukózy je po týdenní hladovce vlivem 
stimulované ketogeneze a glukoneogeneze snížena. Tyto změny me-
tabolismu jsou jen přechodnou adaptací na nestresové hladovění a po 
skončení hladovky se oxidace glukózy vrací zpět na původní úroveň. 
Toto jsme potvrdili hyperinzulinemickým euglykemickým clampem, 

kombinovaným s nepřímou kalorimetrií, prove-
deným v rámci výzkumného projektu u skupiny 
obézních pacientů s DM 1. typu před hladovkou, 
po týdenní hladovce a 21 dní po skončení hladovky 
(obr. č. 1). Měřením tělesného složení před a po 
hladovce pomocí Body Composition Monitoru 
(Fresenius Medical Care, Germany), který vyu-
žívá metodu bioimpedanční spektroskopie jsme 
u skupiny obézních pacientů s DM 1. typu v rámci 
výzkumného projektu prokázali snížení množství 
tělesného tuku, které bylo provázeno zachováním 
původního množství netukové tělesné hmoty.

Závěr
Úplná hladovka za hospitalizace na diabetolo-

gickém oddělení je bezpečnou metodou volby léč-
by obezity u obézních pacientů s DM 1. typu. Jako 
první na světě jsme u skupiny obézních pacien tů 
s DM 1. typu prokázali v rámci výzkumného 
projektu pomocí hyperinzulinemického eugly-
kemického clampu kombinovaného s nepřímou 
kalorimetrií přechodné snížení oxidace glukózy 
po týdenní hladovce. Toto snížení oxidace glukózy 
je způsobeno přirozenou adaptací organismu na 
nestresové hladovění.

LÉČBA OBEZITY KONTROLOVANOU HLADOVKOU U PACIENTA S DIABETES MELLITUS 1. TYPU

Obr. č. 1: Provedení hyperinzulinemického-euglykemického clampu a nepřímé kalori-
metrie

Fo
to

 z
 a

rc
hi

vu
 a

ut
or

ů

T
É

M
A

 Č
ÍS

L
A

KazuDia_3-10.indd   14 10.10.2010   17:56:36



15KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 3/2010 

MUDr. František Musil, Ph.D.
Diabetologické centrum, Klinika gerontologická a metabolic-
ká LF UK a FN Hradec Králové
Sokolská 408
500 05 Hradec Králové
e-mail: musil@fnhk.cz

LÉČBA OBEZITY KONTROLOVANOU HLADOVKOU U PACIENTA S DIABETES MELLITUS 1. TYPU

Literatura

DCCT Research Group. Adverse events and their association with 
treatment regiments in the diabetes control and complications trial. 
Diabetes Care 18, 11: 1415–1427,1995.
De Block, C. E., De Leeuw, I. H., Van Gaal, L. F. Impact of overweight 
on chronic microvascular complications in type 1 diabetic patients. 
Diabetes Care 28, 7: 1649–1655, 2005.
Chillarón, J. J., Goday, A., Flores-Le-Roux, J. A. et al. Estimated 
glucose disposal rate in assessment of the metabolic syndrome and 
microvascular complications in patients with type 1 diabetes. J Clin 
Endocrinol Metab 94, 9: 3530–3534, 2009.
Chokkalingam, K., Tsintzas, K., Norton, L. et al. Exercise under 
hyperinsulinaemic conditions increases whole-body glucose disposal 
without affecting muscle glycogen utilisation in type 1 diabetes. Dia-
betologia 50, 2: 414–421, 2007.
Jacobsen, I. B., Henriksen, J. E., Beck-Nielsen, H. The effect of met-
formin in overweight patients with type 1 diabetes and poor metabolic 
control. Basic Clin Pharmacol Toxicol 105, 3: 145–149, 2009.
 Kemmer, F. W. Prevention of hypoglycemia during exercise in type 1 
diabetes. Diabetes care 15, 11: 1732–1735, 1992.
Kilpatrick, S. E., Rigby, A. S., Atkin, S. L. Insulin resistance, the me-
tabolic syndrome, and complication risk in type 1 diabetes: “double 
diabetes” in the Diabetes Control and Complications Trial. Diabetes 
care 30, 3: 707–712, 2007.
Libman, I. M., Pietropaolo, M., Arslanian, S. A. et al. Changing preva-
lence of overweight children and adolescents at onset of insulin-treated 
diabetes. Diabetes Care 26, 10: 2871–2875, 2003.
McGill, M., Molyneaux, L., Twigg, S. M., Yue, D. K. The metabolic 
syndrome in type 1 diabetes: does it exist and does it matter? J Dia-
betes Complications 22, 1: 18–23, 2008. Alexander, C. M., Landsman, 

P. B., Teutsch, S.M., Haffner, S. M. NCEP-defined metabolic syndrome, 
diabetes, and prevalence of coronary heart disease among NHANES III 
participants age 50 years and older. Diabetes 52, 5: 1210–1214, 2003.
Pambianco, G., Costacou, T., Orchard, T. J. The prediction of major 
outcomes of type 1 diabetes: a 12-year prospective evaluation of three 
separate definitions of the metabolic syndrome and their components 
and estimated glucose disposal rate: the Pittsburgh Epidemiology 
of Diabetes Complications Study experience. Diabetes Care 30, 5: 
1248–1254, 2007.
Szadkowska, A., Pietrzak, I., Szlawska, J. et al. Abdominal obesity, 
metabolic syndrome in type 1 diabetic children and adolescents. Pediatr 
Endocrinol Diabetes Metab 15, 4: 233–239, 2009.
Van Vliet, M., Van der Heyden, J. C., Diamant, M. et al. Overweight 
is highly prevalent in children with type 1 diabetes and associates with 
cardiometabolic risk. J Pediatr 156, 6: 923–929, 2010.
Yip, J., Mattock, M. B., Morocutti, A. et al. Insulin resistance in 
insulin-dependent diabetic patients with microalbuminuria. Lancet 
342, 8876: 883–887, 1993.

Práce byla podpořena MSM0021620820, MZO 00179906, grantem 
IGA No. NT11351.

T
É

M
A

 Č
ÍS

L
A

VIII. slovenské obezitologické dni
21.–22. 11. 2010, Kúpele Nimnica, Slovenská republika

Odborný program:
Hlavné témy:
� Novinky v patofyziologii tukového tkaniva v obezite
� Súčasné trendy farmakologickej liečby obezity
� Chirurgia metabolického syndrómu
� Praktické odporúčania pre liečbu obezity u detí a adolescentov
� Vária

www.diaslovakia.sk

Usporiadatelia:
Slovenská lekárska spoločnosb, Obezitologické sekcia Slovenskej 
diabetologickej spoločnosti v spolupráci so Slovenskou pediatric-
kou spoločnosbou a Kúpele Nimnica, a. s.

Organizačný výbor:
Doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc. – predseda OS SDS
Mgr. Martin Pavlík – generálny riaditer Kúpele Nimnica, a. s.
Soňa Kozáková, Valéria Petrovičová – SLS

pozvánka

KazuDia_3-10.indd   15 10.10.2010   17:56:36



16 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 3/2010

Rozhovor

Pane profesore, dá se říci, jaká byla cesta k tomu, aby byla bariat-
rická chirurgie obecně přijata – chirurgy i dalšími odborníky?

Musím říct, že byla velmi trnitá a dlouhá. Počátky bariatrické 
chirurgie (která se tenkrát ovšem ještě nejmenovala bariatrická) 
spadají do 50. letech minulého století. Tehdy někteří chirurgové 
začali uvažovat o různých postupech, které by vedly k redukci hmot-
nosti u obézních pacientů. Další vývoj pokračoval částečně metodou 
pokusů a omylů, ale probíhal i výzkum v této oblasti. Bariatrická 
chirurgie jako obor se standardizovala přibližně v polovině 70. let. 
V té době už se prováděla řada výkonů a existovaly dvě dominantní 
oblasti – USA a Evropa, v Evropě pak především Itálie a Švédsko. 
Tyto „větve“ se vyvíjely v podstatě samostatně. 

V tehdejším Československu jsme byli více ovlivněni evropskou 
větví, historie oboru se u nás začala psát někdy na počátku 80. let. 
Bariatrická chirurgie byla zpočátku spíše raritní. Lékaři, ab už chirur-
gové nebo nechirurgové (tenkrát to byli především endokrinologové 
a internisté), se na chirurgy, kteří se snažili udělat něco pro obézní 
pacienty, dívali jako na určitou raritu – mám teF na mysli ty, kteří 
s nimi byli ochotni spolupracovat. Pak tu byla velká obec těch, kteří 
viděli řešení obezity jednoznačně v dietě, případně dostatku pohybu 
a podivovali se, proč se někdo věnuje takové zcela okrajové a nedů-
ležité záležitosti. Nicméně spolupráce mezi jmenovanými obory, to 
znamená mezi chirurgy a internisty, endokrinology a později i diabe-
tology, pokračovala a rozvíjela se, především v Praze (v Thomayerově 
a Všeobecné fakultní nemocnici) a částečně také v Ostravě. Toto 
období trvalo zhruba 10 let a v té době to byla otázka pouze nepočet-
ného „klubu“ lékařů, kteří se touto problematikou zabývali. 

K většímu posunu došlo až na začátku 90. let, díky tomu, že 
ve Spojených státech se začala chirurgii obezity věnovat relativně 
velká pozornost. Důvodem byl narůstající počet obézních obyvatel. 
Byl to pozvolný vývoj, ale dával tušit, že může jít o budoucí hrozbu 
pro zdraví populace. Pro představu, ve Spojených státech tenkrát 
existovalo asi 200 chirurgů, kteří se oboru věnovali, v porovnání 
s dnešními 8 nebo 10 tisíci registrovaných lékařů zabývajících se 
bariatrickou chirurgií. 

U nás stále existoval pouze „klub vyvolených“, ostatní, ab už 
to byla laická veřejnost nebo lékaři, se i v tomto období dívali na 
bariatrickou chirurgii jako na něco zcela odtrženého od reality 
světa. Přelom nastal koncem 90. let a začátkem nového tisíciletí, 
kdy pokračující spolupráce odborníků, kteří se zabývali bariatric-
kou chirurgií a obezitou, postupně přesvědčovala i další. Navíc se 
začaly zjišbovat trendy nárůstu obezity i v Evropě a ukazovalo se, 

Od bariatrické
k metabolické chirurgii

že bariatrická chirurgie může mít velký potenciál k ovlivnění zdraví 
značné části populace.

Tak se tedy postupně vyvíjel postoj odborné veřejnosti. Laici 
zastávali, řekl bych, neutrální názor. Ti, kteří obezitou trpěli, se 
snažili najít někoho, kdo by jim pomohl. Ti, kteří obézní nebyli, měli 
většinou velmi konzervativní přístup. 

A pak tu byla třetí skupina – plátci péče, zdravotní pojišbovny. Ty 
okopírovaly tentýž přístup, naštěstí v kratším období několika málo 
let – tedy nejdřív „co je tohle za výmysl?“ přes „tak dobře, aS tedy ti 
obézní nejedí“, až dospěly k tomu, že „je třeba s tím něco dělat“ a je 
třeba se také zamyslet nad tím, jak léčbu hradit, protože obezita se 
stává velkým problémem. Bylo prokázáno, že obézní klienti odčerpají 
mnohem víc financí kvůli svým přidruženým chorobám, mnohem 
častěji jsou nezaměstnaní, v pracovní neschopnosti nebo v invalidním 
důchodu – a v dnešní populaci je zhruba 20 % obézních. Tohle si 
zdravotní pojišbovny uvědomily, začaly bariatrickou chirurgii regis-
trovat a v současné době je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. 
Jsou tu určité limitace, ab už co se týče počtu pacientů za rok, či výše 
úhrady, nicméně – abych byl zcela objektivní – alespoň nejsme na 
úplně posledních místech v Evropě. Bohužel nedosahujeme ještě 
třeba úrovně sousedního Rakouska (v počtech pacientů, kteří mohou 
být za rok odoperováni). Uvidíme, jaká bude situace v následujících 
letech, ale trendy jsou zatím narůstající a komunikace s pojišbovnami 
je mnohem otevřenější.

Dá se říci, kolik pracovišS se v současné době v České republice 
zabývá bariatrickou chirurgií?

Na to je dvojí odpověF. Pracovišb, která deklarují, že provádějí 
bariatrickou chirurgii nebo léčbu bariatrickými metodami, je zhruba 
15, možná 20 v celé republice. Z toho 6 až 7 pracovišb se bariatrické 
chirurgii vážně věnuje, včetně toho že ošetří určitý počet pacientů za 
rok, což je jedním z kritérií pro dosažení dobrých výsledků – víme, 
že určitá specializace v úzkém oboru vede k lepším výsledkům a ta-
ké nižším nákladům na léčbu. Pracoviště, která by splňovala určitá 
evropská kritéria, jsou 3 až 4.

Pane profesore, zmínil jste evropská kritéria, proto připomeňme, 
že Vaše klinika je prvním bariatrickým pracovištěm v ČR, které získalo 
evropskou akreditaci (IFSO-EC Centre of Excellence). Následovala 
Vašeho příkladu i další pracoviště?

Pokud vím, tak zatím ne. Jsem ale přesvědčen o tom, že v České 
republice jsou minimálně 2 nebo 3 další pracoviště, která by tuto 
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Bariatrická a nově i metabolická chirurgie se dostává do povědomí stále širšího okruhu zdravotníků i laiků. Pozvání k rozhovoru o její úloze v léčbě 
obezity, ale také diabetu přijal prof. MUDr. Martin Fried, CSc., výkonný ředitel Evropské sekce International Federation for the Surgery of 
Obesity and Metabolic Disorders, předseda České obezitologické společnosti a Sekce bariatrické chirurgie ČCHS a ČOS a přednosta nového obezitolo-
gického a bariatrického pracoviště – OB kliniky a. s.
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akreditaci mohla získat (nevím, jestli o ni žádala nebo ne). Myslím 
si, že by to byl dobrý počin. Nechci sice přeceňovat vliv takové cer-
tifikace, ale určitým způsobem to může ukázat, že dané pracoviště 
splňuje relativně náročná evropská kritéria. Myslím si, že by bylo 
ideální, kdyby v ČR nakonec existovalo 6 až 8 center tohoto typu, 
která by byla schopna „obsloužit“ pacienty z celé republiky. Ovšem 
tato centra by se musela bariatrické chirurgii opravdu věnovat 
a samozřejmě jejich péče by musela být řádně ohodnocena v rámci 
bodového systému.

Podílel jste se na tvorbě evropských doporučení pro chirurgickou 
léčbu obezity. Co bylo podnětem k jejich vypracování?

O jednom z důvodů jsem se zmínil v předchozí odpovědi. V celé 
Evropě existuje řada pracovišb, která v reakci na extrémně rychlý 
nárůst obezity nabízejí pacientům metody bariatrické chirurgie. 
Česko v tom není výjimkou, stejná situace je v mnoha jiných státech. 
Tato péče je však natolik specifická, že vyžaduje standardizaci. Za 
druhé – ačkoli si to mnozí neuvědomují, vysoce obézní pacienti, 
kteří přicházejí k bariatrické léčbě, jsou pacienty relativně velmi 
rizikovými, protože trpí celou řadou přidružených chorob. Jestliže se 
takový nemocný dostane až do stadia, kdy začneme uvažovat o chi-
rurgickém řešení, pak je nasnadě, že pokud má dopadnout dobře, 
měl by být v péči těch, kteří se této oblasti věnují a kteří jsou plně 
vybaveni k léčbě takto rizikových pacientů. Je rozdíl mezi rizikovým 
pacientem kardiologickým, rizikovým pacientem s jiným typem 
onemocnění a pacientem obézním. Tak jako nikdo nepochybuje 
o tom, že mají existovat kardiocentra, nebo třeba specializovaná 
pracoviště pro léčbu diabetu, obdobně by měla existovat i centra 
pro léčbu obezity. 

Na tomto podkladě, v zájmu zachování kvality poskytované péče 
a nízkého procenta komplikací, které bariatrickou léčbu obezity 
provázejí, se skupina evropských odborníků (nejen chirurgů, ale 
také internistů, diabetologů, endokrinologů, nutricionistů a dalších) 
snažila definovat standardy chirurgické léčby obezity. Nakonec se jim 
to velice dobře podařilo. Neříkám to proto, že jsem v tom byl anga-
žován – standardy se tvořily bez velkého spěchu několik let a musím 
říci, že od doby, kdy byly vydány, nedoznaly žádných větších změn, 
což je určitým signálem, že byly dostatečně propracované. Budou se 
muset samozřejmě obnovit nebo nějakým způsobem aktualizovat, 
ale zatím jsou přijímány všeobecně. Nikdo o nich nediskutuje ve 
smyslu, že jsou nedostatečné nebo že by se měly už změnit, takže 
jejich autoři myslím odvedli dobrou práci. A jak jsem již říkal, jsem 

přesvědčen o tom, že v Česku už dnes existují 3 nebo 4 pracoviště, 
která tyto standardy splňují.

Myslím, že dohoda o jednotných evropských doporučeních je (nejen 
v medicíně) poměrně ojedinělá. Možná pomohlo, že bariatrie je relativně 
mladý obor. Domnívám se, že od začátku je také oborem s fungující 
širokou multidisciplinární spoluprací. 

Určitě s vámi souhlasím. V pracovní skupině, která připravovala 
evropské standardy, byl mimo jiné i psycholog, byli tam lékaři, kteří 
se zabývají dětskou obezitou… 

Je asi určitou výhodou, že bariatrická chirurgie je tak mladý obor. 
Díky tomu diference, rozdíly, které by mohly vzniknout v různých 
státech Evropy, nejsou ještě tak zakořeněné, tudíž je možné formovat 
názory zúčastněných odborníků. 

Navíc musím říci, že výhodou bariatrické chirurgie bylo, že 
začínala s relativně malým počtem lékařů v každé zemi. Jestliže 
jsem zmiňoval, že ve Spojených státech, kde jsem se na začátku 90. 
let účastnil několika konferencí bariatrických chirurgů, jich tehdy 
bylo 200, pak v Evropě se jich v té době scházelo asi 40. Na rozdíl od 
účastníků dnešních několikatisícových kongresů se mohli domluvit 
mnohem snáz, přestože byli z různých států. Měli možnost tři dny 
společně trávit čas a hovořit, takže bylo možné vytvořit docela pevný 
základ, na kterém se dál staví. 

Evropské standardy jsou zatím přijímány a aplikují se v celé 
Evropské unii. 

Můžete alespoň stručně zmínit, které typy bariatrických operací se 
v současné době provádějí?

V podstatě máme dva základní „koše“ bariatrických výkonů. To 
je koš, který ovlivňuje kapacitu (především) žaludku, jinými slovy 
ovlivňuje možnost sníst určité množství jídla. Ten druhý koš úplně 
na opačném pólu jsou výkony, které se nesoustředí ani tak na velikost 
žaludku, ale soustředí se na omezení schopnosti organismu vstřebávat 
kalorie přijímané potravy. Mezitím existuje ještě takový menší koš, 
který vlastně kombinuje oba tyto způsoby.

Kdybych měl zmínit některý z výkonů, které pouze omezují ka-
pacitu žaludku, bude to výkon typu adjustabilní gastrické bandáže. 
Je velmi bezpečný, účinný, ale vyžaduje relativně velkou spolupráci 
pacienta po operaci. Znamená to, že pacient se musí ukáznit v tom, 
kolik toho sní. Na druhou stranu se jedná o výkon lehce ovlivnitelný, 
i po operaci lze regulovat zaškrcení žaludku a rychlost průchodu 
potravy. 
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V druhém protipólu jsou malabsorpční výkony, které omezují 
schopnost organismu vstřebávat kalorie. Jejich typickým představi-
telem je tzv. biliopankreatická diverze neboli Scopinarova operace 
(profesor Scopinaro z italského Janova ji poprvé provedl v roce 1975). 
Ta sice zmenší žaludek, ale ne nějak výrazně, zato významně omezí 
schopnost tenkého střeva vstřebávat kalorie. Je to operace úžasná, pro-
tože je účinná. Pacient se nemusí nějak extrémně omezovat v množství 
jídla. Ale je to vykoupeno tím, že mnoho pacientů musí po operaci 
celoživotně užívat vitamínové a minerálové náhražky, protože vstře-
bávání vitamínů a minerálů z potravy je operací rovněž omezeno. Čím 
je operace radikálnější, tím víc a výrazněji pacient zhubne, ale také se 
mohou projevit některé vedlejší účinky, např. průjmovité stolice. 

Mezi těmito dvěma protipóly jsou některé další operace, ab už 
staršího typu, jako tzv. gastrický bypass (kombinuje částečně mala-
bsorpci se zmenšením žaludku), relativně nové operace typu sleeve 
gastrektomie (v češtině se používá ne zcela přesný termín rukávová 
resekce nebo také tubulizace žaludku) i úplně nové výkony. Jako 
příklad uvedu žaludeční plikaci, kterou provádí pouze několik pra-
covišb na světě. Podobá se rukávové resekci žaludku, ale je vratná 
a nemusíme při ní odstraňovat z těla pacienta část zdravého orgánu. 
Dosáhneme přitom stejného nebo velmi podobného účinku na snížení 
hmotnosti a ostatní metabolické parametry. Tento výkon stojí také 
někde na pomezí těch dvou velkých košů.

Provádí se i na Vaší klinice?
My jsme jej začali dělat na konci loňského roku, jako třetí pra-

coviště na světě a velmi pravděpodobně jako první v Evropě. Dlou-
hodobě se účastním výzkumu a vývoje na poli obezity a bariatrie jak 
v Evropě, tak i v USA. V rámci zkoumání možných nových chirurgic-
kých postupů a metodik léčby obezity jsme ve spolupráci s Cleveland 
Clinic ve Spojených státech po několika letech bádání, experimentů 
a různých testů dospěli k tomu, že se tato metoda „narodila“ a dostala 
se z fáze experimentální do fáze aplikovatelné v klinických zkouškách. 
Zatím samozřejmě nemáme pěti- nebo desetileté výsledky, ale pro-

tože tato metoda je anatomicky velmi podobná tubulizaci žaludku, 
i dosažený efekt je u obou operací velmi podobný. Z tohoto pohledu 
jde o dobrou metodu, která má navíc tu obrovskou výhodu, že je 
relativně velmi jednoduchým způsobem vratná.

Některé zákroky se během uplynulých desetiletí používaly takřka 
beze změny, některé byly zdokonaleny a některé opuštěny, např. krátce 
zkoušené mezičelistní fixace. 

Při použití mezičelistní fixace pacienti rychle hubli, ale po jejím 
odstranění znovu přibývali na váze.

Zjistilo se – a já myslím, že tato definice je velmi přesná – že 
obezita je léčitelné, nikoliv však vyléčitelné onemocnění. 

Pokud dnes musíme u některého pacienta odstranit bariatrickou 
operaci, vidíme, že i když zhubnul a nízkou váhu si drží i mnoho let, 
jakmile původní výkon zrušíme, tak postupně (ne ze dne na den, ale 
třeba během následujících dvou tří let) jeho hmotnost znovu roste. 
To potvrzuje, že můžeme pacienty velmi efektivně a velmi bezpečně 
léčit, ale ne vyléčit, tak aby bez naší pomoci byli schopni po zbytek 
života zůstat neobézní. 

Vaši nemocní jsou většinou polymorbidní, přitom už samotná 
obezita je komplikujícím faktorem pro operaci. Proto se poměrně brzy 
začaly v bariatrické chirurgii zavádět šetrné postupy. Vy sám patříte 
k jejich průkopníkům. Jaká je situace nyní? 

Zlatým standardem je zatím laparoskopická operativa. To platí od 
roku 1992 nebo 1993, kdy jsme ukázali, že tuto metodiku lze uplatnit 
i u obézních pacientů. Předtím bylo doporučeno operovat nemocné 
s nadváhou a obezitou jen otevřenou cestou.

Dají se laparoskopicky provést všechny používané typy bariatric-
kých operací?

Ano, samozřejmě ty komplexní, jako třeba biliopankreatická 
diverze, jsou náročnější, nicméně dají se všechny provést laparo-
skopicky. Nedávno se objevila nová potenciální možnost – NOTES 

1952 Henriksson resekce části tenkého střeva u morbidně obézního pacienta

1957 Payne, Scott jejunoileální bypass

1966 Mason gastrické bypassy

1973 Printen, Mason horizontální gastroplastiky

1975 Scopinaro biliopankreatická diverze 

1978 
Wilkinson, Molina

neadjustabilní gastrická bandáž
Kolle

1979 Wilkinson gastrické balony

1980 Mason vertikální gastroplastiky

1985 Hallberg, Forsell
adjustabilní gastrická bandáž 

1986 Kuzmak

1993 Fried neadjustabilní gastrická bandáž – světově prioritní laparoskopická operace

1996 Gagner biliopankreatická diverze – duodenální switch 

1999 Gagner sleeve gastrektomie jako 1. samostatný krok předchozí operace 

2009 Fried gastrická plikace – první operace v ČR

Z historie

(red)
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(Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery), neboli operování 
přirozenými otvory lidského těla. Je to velmi zajímavá alternativa, 
bohužel očekávání chirurgické veřejnosti v tomto případě trochu 
předběhla současné technické možnosti, neexistuje technicky doko-
nalé instrumentárium. V některých zařízeních se už tento přístup sice 
využívá, ale mělo by to být pouze v rámci velmi přísně kontrolovaných 
klinických zkoušek. 

Těžko říci, jak se situace do budoucna vyvine, protože paralelně 
s NOTES se výrobci snaží navrhnout méně technicky náročnou 
variantu, která by pacienta zřejmě nezbavila jizev, ale byla by šetr-
nější než používané postupy. Přístup NOTES je navíc náročný i na 
zručnost chirurga. 

Zdá se, že probíhá „soutěž“ o to, která cesta bude lepší – minia-
turizace existujících laparoskopických instrumentů a jejich použití 
při nových výkonech, jako je například zmiňovaná plikace žaludku, 
nebo cesta NOTES. V současné době nemohu říci, která z těchto 
dvou cest asi zvítězí. V každém případě, ab už to bude jedna nebo 
druhá, bude to vždycky pro dobro pacienta, protože operační zátěž 
se snižuje a snášenlivost výkonů je opravdu velmi dobrá.

Připadá mi, že bariatrická chirurgie posunuje oblasti, které s ní sou-
visejí, dopředu. Souvisí to třeba s výzkumem hormonů, s inkretinovým 
systémem. Je prokázáno, že důsledkem některých bariatrických operací je 
výrazné zlepšení kompenzace diabetu, nebo dokonce jeho vymizení.

Můžeme si to představit jako štafetu. Před 50 lety „vznikla“ 
bariatrická chirurgie, jejímž hlavním cílem bylo redukovat vysokou 
hmotnost. Naštěstí nikdy nesklouzla na pole plastické nebo estetické 
chirurgie, snažila se pomoci opravdu nemocným vysoce obézním 
lidem. Pokračujícími výzkumy se zjistilo, že bariatrická chirurgie, 
nebo alespoň některé bariatrické výkony u pacientů, kteří nejsou 
těžce obézní, nevedou k tak dramatickým váhovým úbytkům, ale 
kupodivu přinášejí výrazné metabolické efekty. Jak už jste říkala, 
vedou například k tomu, že se velmi výrazně zlepší diabetes 2. typu, 
nebo dokonce u mnoha pacientů zcela vymizí, a to téměř nezávisle 
na jakýchkoli váhových úbytcích. Důkazů a laboratorních potvrzení 
je celá řada. Na setkáních diabetologů a bariatrických chirurgů 
obvykle zazní z „diabetologického klubu“ klasická otázka: „tak nám 
řekněte, na jakém principu to funguje, a my to vezmeme.“ Může trvat 
celou řadu let, než se na ni podaří odpovědět. U některých léčebných 
postupů se to do dneška neví, víme ale, že výsledky dosažené takovou 
léčbou jsou velmi dobré. Bariatrická chirurgie, která se tímto stává 
metabolickou chirurgií a přebírá pomyslný štafetový kolík, se tomu 
nebrání. Myslím si, že se věnují obrovské prostředky na výzkum 
inkretinů a celé kaskády hormonů, které mohou ovlivnit například 
diabetes, ale i jiná onemocnění. Ale nezastavíme přece léčbu pacientů 
jenom proto, že takový výzkum probíhá a zatím nebyl uzavřen. Je 
zajímavé pozorovat zúčastněné chirurgy a nechirurgy – diabetology, 
endokrinology a další, jak se tyto skupiny nakonec domluví. 

Víme tedy, že existuje metabolická chirurgie, která je schopna vel-
mi zásadním způsobem zlepšit nebo úplně vyléčit diabetes. Progresivní 
diabetologové to chápou a uznávají a musím říci, že i v České republice 
existuje mnoho takových progresivních diabetologů. Americká diabe-
tologická asociace dokonce do svých guidelines zařadila metabolickou 
chirurgii jako jednu z možností léčby diabetu a to je velmi dobře. 

Tady se ukazuje, nakolik je celá medicína propojená. Víme 
o našich chorobách relativně velmi málo a najednou s překvapením 
zjišbujeme, že zákrok na žaludku a tenkém střevě může mít velmi 

pozitivní efekt na cukrovku, což by bylo dřív nemyslitelné. Naštěstí 
dnes si „avantgardně“ myslící diabetologové a chirurgové toto připustí 
a snaží se vzájemně spolupracovat. Proto existuje celá řada kongresů 
a vědeckých setkání, která se neodehrávají v konfrontační rovině, ale 
v rovině spolupráce. Jsem rád, že metaboličtí nebo bariatričtí chirur-
gové nejsou z velké části natolik pyšní, aby říkali: „teF nám pošlete 
všechny diabetiky, my je vyléčíme a vy zapomeňte na inzulíny a na 
všechny možné léky, které máte.“ Tak to není, naopak snaha je pokud 
možno co nejpřesněji vydefinovat skupinu pacientů-diabetiků, kteří 
by měli nejlepší výsledky a největší prospěch z metabolické chirur-
gie. Myslím, že dnes už není předmětem diskuse, jestli metabolická 
chirurgie opravdu funguje, ale spíše to, který pacient by byl vhodný 
pro který metabolický zákrok.

V letošním roce publikoval časopis Obesity Surgery Vaši metaana-
lýzu 16 studií, které se zabývaly chirurgickým řešením diabetu 2. typu 
u pacientů s BMI nižším než 35 kg/m2.

Výzkum se posouvá právě díky zjištění, že pozitivní účinek na 
metabolismus není vázán na hmotnostní úbytky. Vzniká celá řada 
prací, které se týkají pacientů s BMI 30–35 kg/m2, což je skupina, 
která dříve vůbec nebyla chirurgicky atakována. U těchto pacientů 
se ukazuje, že to, co bylo pozorováno u vyšších hmotnostních skupin, 
platí i pro ty nižší. V současné době jsou už k dispozici určitá fakta 
a v Evropě i ve Spojených státech pokračuje spousta studií, které 
ukazují, že i u pacientů, kteří jsou v rozmezí BMI 30–35 kg/m2, jsou 
diabetiky 2. typu a mají zachovanou alespoň nějakou vlastní sekreci 
inzulínu (to je důležité vědět), může metabolická chirurgie přinést 
výrazné pozitivní účinky. 

Indikační kritéria nejsou přísně stanovena, ale dnes už víme, že 
jestliže je diabetik dlouho ponechán na konzervativní léčbě (5–10 
let), pak se jeho šance, že mu metabolická chirurgie pomůže, snižují 
se stoupajícím počtem let jeho onemocnění. Na druhou stranu víme, 
že zřejmě stojí za to diabetiky v prvních letech léčit konzervativně 
a teprve potom, jestliže se jejich stav nelepší nebo se nedaří udržet 
odpovídající kompenzaci, přemýšlet o metabolické chirurgii. 

Také se prokázalo, že ačkoli je metabolická nebo bariatrická 
chirurgie relativně nákladná ve svém prvopočátku (když je pacient 
operován), návratnost nákladů je rychlá. U bariatrických pacientů se 
vynaložené náklady vrátí zhruba do tří let, v dalším období už stojí 
zdravotní systém podobně jako neobézní. U diabetiků je návratnost 
ještě rychlejší a pohybuje se kolem dvou, maximálně dvou a půl roku. 
Potom stát i zdravotní pojišbovny výrazně šetří. A to samozřejmě 
vůbec nemluvím o zlepšení kvality života těchto pacientů, pokud si 
už nemusí píchat inzulín, mohou se chovat jako nediabetici, mohou 
pracovat zcela bez omezení. Nehmotná složka v přínosu takového 
zákroku je obrovská. 

Děkuji za rozhovor. Přeji hodně dalších úspěchů ve Vašem oboru.
Gabriela Bjalkovská
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Rapidní nárůst prevalence obezity během posledních 20–30 let 
přerostl v závažný celosvětový zdravotní a sociální problém. Prognózy 
WHO hovoří o tom, že v roce 2015 může celosvětová prevalence 
nadváhy dosáhnout 2,3 miliardy jedinců a obézních může být více 
než 700 milionů. Situace v České republice je obdobně nepříznivá. 
Monitorování nadváhy a obezity u české dospělé populace v roce 
2005 ukázalo, že vyšší než doporučovanou tělesnou hmotnost mělo 
52 % populace, z toho u 17 % byla zaznamenána obezita. Celostátní 
antropologický výzkum v ČR z roku 2001 uvádí nadváhu a obezitu 
u 15,5 % chlapců a u téměř 14 % dívek ve věku 6–11 let. Alarmující je, 
že velká část obézních dětí a zejména adolescentů zůstane obézními 
i v dospělosti. A právě obezita v dětství je závažným predisponujícím 
faktorem pro rozvoj kardiovaskulárních a metabolických onemocnění 
(Ho 2009; Mamun et al. 2009; Ghandehari et al. 2008; Kim et Park 
2008; Ball et McCargar 2003).

Reakcí na trend masivně vzrůstajícího výskytu nadváhy a obezity 
byl vznik lékařského a vědního oboru – obezitologie. Centrum pro 
diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologického ústavu v Praze se 
řadu let úspěšně věnuje nejenom péči o dospělé pacienty s diagnózou 
nadváhy a obezity, ale také výzkumu a vzdělávání v oblasti obezito-
logie (Hainer et al. 2009).

V nedávné době zahájil Endokrinologický ústav projekt COPAT 
(Childhood Obesity Prevalence and Treatment). Projekt zaměřený 
na problematiku dětské nadváhy a obezity byl logickým vyústěním 
letité odborné orientace pracoviště na problematiku obezity dospě-
lých a navázal tak na zkušenosti s léčbou obézních pacientů. Léčba 
onemocnění multifaktoriální etiologie, mezi než se obezita bezesporu 
řadí, může být úspěšnou pouze tehdy, je-li komplexní a podchycuje 
problém už v jeho samém počátku. Proto má pro snížení výskytu 
nadměrné tělesné hmotnosti v celé populaci zásadní význam zacílení 
preventivních, a také léčebných programů právě na dětskou populaci. 
Projekt COPAT reflektuje požadavek zlepšení stávající situace v péči 
o děti s nadměrnou tělesnou hmotností. Z pohledu dětských lékařů 

Projekt COPAT – Childhood Obesity 
Prevalence and Treatment

Hana Zamrazilová, Vojtěch Hainer
Endokrinologický ústav, Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity, Praha

pro děti a dorost (PLDD) a dětských ambulantních endokrinologů, 
kteří se věnují těmto dětem nejvíce, je současný stav nevyhovující 
(Hlavatý et al. 2010). V České republice v současnosti téměř neexistují 
specializovaná obezitologická pracoviště pro děti a dospívající, která 
by poskytovala komplexní terapii.

Součástí projektu COPAT jsou následující aktivity:
� mapování současných přístupů a možností v diagnostice a léčbě 

obezity u dětí;
� stanovení výskytu ukazatelů metabolického syndromu jak 

u reprezentativního vzorku adolescentů, tak u těch, kteří jsou 
již léčeni pro nadměrnou hmotnost;

� porovnání účinnosti komplexní intervence životního stylu 
s využitím kognitivně-behaviorální terapie v ambulantních 
nebo lázeňských zařízeních;

� organizace vzdělávacích seminářů a propagace pracovišb 
specializovaných na péči o děti s nadváhou a obezitou.

Zmapování současných přístupů a možností v diagnostice a léč-
bě obezity u dětí formou dotazníkového šetření patřilo mezi první 
úkoly, které si projekt stanovil. Oslovili jsme 637 pediatrů z celé 
České republiky s žádostí o vyplnění dotazníku. Otázky byly cíleny 
na metody používané v diagnostice nadváhy a obezity, na sledované 
antropometrické parametry, na využívání metod ke stanovení tělesné-
ho složení, jídelních a pohybových zvyklostí, na možnosti spolupráce 
PLDD s dalšími odborníky a na motivaci pacientů k léčbě a jejich 
spolupráci při redukčním programu. Z odpovědí 261 lékařů (tj. 41% 
návratnost dotazníků) vyplynulo, že v současné době nejsou praco-
viště PLDD, případně dětských endokrinologů, schopna poskytnout 
komplexní péči. Naprosto nedostatečný je především časový prostor, 
který může pediatr diagnostice a léčbě obézního dítěte věnovat. Vše 
je umocněno neexistencí spolupráce pediatrů s nutričními terapeu-
ty, fyzioterapeuty a psychology. Tato situace pravděpodobně vede 
i k poměrně malé úspěšnosti léčby nadváhy a obezity u dětí a dospí-
vajících. Podrobné výsledky této studie byly publikovány v letošním 
roce (Hlavatý et al. 2010).

Další součástí projektu je epidemiologická studie reprezenta-
tivního vzorku české dospívající populace. Cílem je nejen stanovení 
aktuálního výskytu ukazatelů metabolického syndromu a získání 
ucelených dat pro českou dospívající mládež. Studie si rovněž klade 
za cíl na základě zjištěných dat určit hranice rizika abdominální 
obezity a metabolického syndromu podle obvodu pasu. Epidemio-
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logické šetření probíhá v ambulancích PLDD v celé České republice. 
Výběr PLDD byl stratifikován podle územních celků České repub-
liky a velikosti sídla, v němž ambulance PLDD působí tak, aby bylo 
docíleno co nejreprezentativnějšího výběru PLDD a tedy i vzorku 
adolescentů. Do současnosti bylo na 60 pracovištích vyšetřeno 1 200 
dospívajících jedinců ve věku 15,0–17,9 let. Na podzim letošního roku 
předpokládáme rozšíření sledovaného souboru o dalších 300 jedinců 
ve věku 13,0–14,9 let.

Intervenční studie projektu COPAT zabývající se sledováním 
adolescentů, kteří již řeší problém s nadměrnou tělesnou hmotností, 
probíhá na dislokovaných pracovištích: ambulantní obezitologické 
poradny, dětské kliniky, lázeňská zařízení, dětské ozdravovny. 
U jedinců zařazených do programu je, se zřetelem na věk, pohlaví 
a stupeň obezity, uplatňována komplexní intervence životního stylu 
s využitím kognitivně-behaviorální terapie.

Primární snahou intervence je zejména úprava nesprávných jídel-
ních a pohybových návyků. Při vstupu do projektu a po jednoměsíční 
intervenci jsou sledovány antropometrické parametry, tělesné složení, 
ukazatele metabolického syndromu, vybrané hormony regulující ener-
getickou homeostázu či ovlivňující rozvoj metabolického syndromu. 
Cílem je sledování změn těchto vybraných parametrů v odpověF na 
čtyřtýdenní intervenční program. Celkem bylo vyšetřeno 700 dětí 
s nadváhou a obezitou ve věku 13,0–17,9 let. Předběžné výsledky 
ukázaly, že i tato krátkodobá intervence vede k významné redukci 
tělesné hmotnosti a abdominální obezity, což je provázeno zlepšením 
ukazatelů kardiometabolických rizik (Hlavatý et al. 2010).

Důležitým výstupem epidemiologické studie s širokým uplat-
něním v klinické praxi by mělo být definování hraniční hodnoty 
rizikového obvodu pasu pro českou dětskou populaci. Tento snadno 
změřitelný antropometrický parametr velmi dobře odráží kardiovas-
kulární rizika a koreluje s parametry metabolického syndromu. Toto 
bylo potvrzeno i v průběžných výstupech projektu COPAT. Velmi 
těsné korelace jsme zaznamenali mezi obvodem pasu a stupněm 
zmnožení viscerálního tuku stanoveného bioimpedanční metodou 
(BIA) a množstvím viscerálního tuku stanoveného pomocí mag-
netické rezonance (MR). Dalšími antropometrickými parametry, 
které silně korelovaly s množstvím viscerálního tuku (BIA, MR), 
byly obvod břicha a sagitální abdominální rozměr (Zamrazilová et 
al. 2010). Obvod pasu je doporučován Mezinárodní diabetologickou 
federací jako jednoduchý parametr pro hodnocení viscerálního 
tuku při definování metabolického syndromu (IDF 2006). S výstupy 
z epidemiologické a intervenční studie je odborná zdravotnická veřej-
nost průběžně seznamována nejen na tuzemských a mezinárodních 
konferencích, ale i v odborných periodikách (Hlavatý et al. 2010; 
Zamrazilová et al. 2010).

Díky projektu COPAT mohly být zorganizovány dva týdenní 
výukové semináře pediatrické obezitologie pro zdravotníky pracující 
s obézními dětmi. Přednesená témata se zabývala např. diagnostikou 
a léčbou obezity u dětí a dospívajících, epidemiologií, patogenezí, 
úlohou genetických a zevních faktorů při vzniku obezity, psycho-
logickými aspekty obezity, výskytem metabolického syndromu 
a komplikací obezity a prevencí obezity. Konkrétní náplň seminářů 
byla sestavena i na základě požadavků potenciálních účastníků, indi-
viduálních zkušeností, doporučení odborníků pracujících s obézními 
dětmi a odborníků v oboru dietologie a fyzioterapie dětí. Semináře 
proběhly v říjnu 2009 a v červnu 2010 a setkaly se s velmi pozitivním 
ohlasem posluchačů. Další kurz je plánován na rok 2011. Informace 

a přihláška do kurzu bude s dostatečným předstihem k dispozici na 
webových stránkách projektu (www.copat.cz).

COPAT není svým zaměřením pouze výzkumným projektem. 
Jeho snahou je, mimo uvedené výzkumné úkoly, podnítit a rozvinout 
diskusi o současných podmínkách a možnostech v léčbě dětské obezi-
ty. Pokouší se o iniciaci některých systémových změn, které by vedly 
ke zlepšení podmínek pro léčbu obezity praktickými lékaři pro děti 
a dorost, vytvořením dobře dostupné víceúrovňové sítě zdravotních 
zařízení pro léčbu nadváhy a obezity. V rámci diskuse u kulatého stolu 
pořádané v rámci výukového semináře COPAT byl po konzultacích 
s představiteli České obezitologické společnosti (ČOS ČLS JEP) 
a České pediatrické společnosti (ČPS ČLS JEP) podán a posléze 
zúčastněnými přijat návrh na vytvoření přípravného výboru Sekce 
pediatrické obezitologie ČOS a ČPS. Náplň činnosti Sekce pediatric-
ké obezitologie umožní koordinaci diagnosticko-léčebné, edukační 
a vědecko-výzkumné činnosti v této rozvíjející se disciplíně. Sekce 
bude oficiálně ustanovena během kongresu České obezitologické 
společnosti Obezitologie & Bariatrie 2010, který se koná ve dnech 
14.–16. 10. 2010 v Českých Budějovicích.

Možnosti léčby obezity jsou stále ještě velmi omezené a často 
málo efektivní. Předcházet všem známým zdravotním komplikacím 
obezity je v prvé řadě třeba zdravým životním stylem a včasnou 
léčbou. V České republice, ale i ve většině dalších evropských zemí, 
chybí ucelená strategie pro léčbu dětské nadváhy a obezity, stejně 
jako např. zmiňované referenční hodnoty definující abdominální 
obezitu u českých adolescentů. Je třeba apelovat na výkonné orgány 
a zdůrazňovat celospolečenskou prospěšnost podpory preventivních 
a vzdělávacích programů. Přínosné by jistě bylo oživení činnosti 
Národní rady pro prevenci a léčbu obezity, nutná bude podpora 
Ministerstva zdravotnictví a odborných medicínských společností, 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Potravinářské komory, 
pacientských sdružení a dalších institucí. Přispět ke změně stávající 
neutěšené situace se snaží i projekt COPAT.

Projekt COPAT byl podpořen grantem z Norska CZ0123 prostřed-
nictvím Norského finančního mechanismu.
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Dana Müllerová a kol.

Obezita – prevence a léčba
Publikace kolektivu 13 spoluautorů z klinických pracovišb přináší ucelený souhrn poznatků o prevenci 

a léčbě obezity.
Samostatné kapitoly pojednávají o epidemiologii a patofyziologii obezity. V části zaměřené na prevenci 

je zdůrazněna celospolečenská odpovědnost v boji s obezitou, čtenáři zde naleznou základní informace 
o preventivních strategiích a intervenčních programech v rámci České republiky i Evropy. Velká pozor-
nost je věnována problematice obezity v dětském věku, zahrnuty jsou i poznatky a doporučení týkající se 
těhotenství a prenatálního vývoje. Nejrozsáhlejší kapitola se zabývá diagnostikou a léčbou obezity u do-
spělých pacientů – probrána je dietoterapie, úloha fyzické aktivity, psychologická léčba, farmakoterapie i chirurgické postupy. Součástí 
kapitoly je rovněž přehled komorbidit obezity a jejich konzervativní terapie, zvláštní prostor je vyhrazen poruchám dýchání ve spánku 
a intenzivní péči o kriticky nemocné obézní pacienty.

Editorka MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., uvádí ve své předmluvě jako jeden z cílů knihy „objasnit to, co je na váhové redukci lidí trpících 
obezitou nejtěžší, jak diferencovat léčebné postupy s ohledem na věk, závažnost obezity, další přidružené choroby a stávající životní styl.“

Díky přesahu do mnoha dalších oborů se tato publikace může stát užitečným pomocníkem pro širokou čtenářskou obec z řad 
odborné veřejnosti.

Mladá fronta, edice Aeskulap, Praha, 2009. ISBN 978-80-204-2146-3. 
1. vydání, 156×232 mm, 262 stran, pevná vazba, barevně.
Doporučená cena 380 Kč (zvýhodněná cena 342 Kč).
Publikaci je možné objednat na webové adrese www.kniha.cz
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Úvod

Diabetes mellitus 2. typu je závažné onemocnění, které má 
charakter chronické, progresivní choroby, která nedokonale léčena 
vede k závažným zdravotním komplikacím. Z hlediska prevalence 
a incidence je celosvětově s jistou mírou nadsázky hovořeno o epi-
demii. V České republice je pouze málo zdrojů, které popisují 
populaci pacientů s diabetem, a prakticky nejsou k dispozici žádné 
práce, které by hodnotily účinnost jednotlivých způsobů terapie 
v běžné klinické praxi.

V současnosti je k dispozici řada účinných farmakologických 
intervencí, o jejichž efektivitě existuje řada důkazů z klinických 
randomizovaných studií. Nicméně, s ohledem na heterogenitu 
pacientů s diabetem 2. typu, a zejména s ohledem na preselekto-
vanost vzorku pacientů, kteří jsou do klinických studií zařazováni, 
je nanejvýš záhodno zjistit reálné výsledky terapie diabetu 2. typu 
v klinické praxi. 

Projekt Valetudo byl koncipován jako observační studie, která 
na poměrně velkém vzorku pacientů umožnila zhodnotit právě 
klinické aspekty standardní terapie diabetu 2. typu.

Soubor a metodika
Ve vybraných diabetologických ambulancích byla sbírána data 

od pacientů s diabetes mellitus 2. typu. Data byla sbírána u všech 
konsekutivně přicházejících pacientů. U těch, u kterých nebyla 
uspokojivá kompenzace (HbA1c nad 6 %; IFCC), byla zahájena 
intenzivní intervence podle doporučení odborné společnosti (viz 
www.diab.cz). Vedle antropometrických údajů byla sbírána data 
o vstupní a výsledné kompenzaci diabetu, hodnotách lipidů a krev-
ního tlaku, a to vždy po půl roce (na začátku, po 6 měsících a po 
12 měsících). Péče o pacienty se nelišila od jinak běžné péče, byla 
v konkordanci s výše uvedenými doporučenými postupy. 

Výsledky
Celkem byla získána podrobná data o soboru 3 905 pacientů, 

jejichž základní údaje jsou shrnuty v tabulce č. 1. V celém souboru 
byl pak zjištěn průměrný (dále vždy uveden průměr a v závorce 
směrodatná odchylka) krevní tlak systolický 138,3 (16,4) mmHg 
a diastolický 80,2 (9,0) mmHg. Záznam o vstupní terapii je shrnut 
v grafu č. 1 a medián glykovaného hemoglobinu HbA1c ve skupi-

nách podle vstupní terapie, který byl zaznamenán při první vizitě, 
je znázorněn v grafu č. 2.

Prevalence mikrovaskulárních a makrovaskulárních komplika-
cí je zobrazena v grafech č. 3 a 4. V průměrných hodnotách krevního 
tlaku a lipidů nebyly rozdíly mezi pohlavími (graf č. 5). Statisticky 

Projekt Valetudo

Kvapil, M. Projekt Valetudo. Kazuistiky v dia betologii 8, č. 3: 23 –26, 2010.

Milan Kvapil
Interní klinika, LF UK a FN Motol, Praha

celý soubor

n 3 905

doba diagnózy DM 2 000

hmotnost (kg) 89,85±18,28

BMI (kg/m2) 31,2±5,6

lačná glykemie (mmol/l) 8,3±2,7

postprandiální glykemie (mmol/l) 10,1±3,3

HbA1c (%) 5,8±2,0

triglyceridy (mmol/l) 2,2±1,8

celkový cholesterol (mmol/l) 5,1±1,1

LDL-cholesterol (mmol/l) 3,0±1,0

HDL-cholesterol (mmol/l) 1,23±0,39

Tab. č. 1: Charakteristika souboru

intervenovaný soubor

n 1 066

doba diagnózy DM 2 000

hmotnost (kg) 93,50±18,2

BMI (kg/m2) 32,0±5,7

lačná glykemie (mmol/l) 9,8±3,0

postprandiální glykemie (mmol/l) 11,9±3,4

HbA1c (%) 7,5±1,7

triglyceridy (mmol/l) 2,5±2,2

celkový cholesterol (mmol/l) 5,2±1,3

LDL-cholesterol (mmol/l) 3,1±1,1

HDL-cholesterol (mmol/l) 1,23±0,47

Tab. č. 2: Charakteristika intervenovaného souboru
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významně vyšší byla prevalence makrovaskulárních komplikací 
u mužů, stejně jako v přiznaném nikotinismu (graf č. 6). 

Do skupiny, která byla intenzivně intervenována, bylo vybráno 
1 199 pacientů, po revizi dat bylo hodnoceno celkem 1 066 osob 
(charakteristika souboru v tabulce č. 2). Po 6 měsících se snížil 
průměrný glykovaný hemoglobin o 1,02 (1,72) %, po 12 měsících 
se snížil proti vstupní hodnotě o 1,26 (1,88) %. Během 12 měsíců 
sledování klesl počet pacientů bez farmakologické terapie z 10,1 % 

Graf č. 1: Vstupní terapie v celém souboru
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Graf č. 2: Vstupní HbA1c podle terapie pro celý soubor (medián)
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Graf č. 3: Makrovaskulární komplikace – prevalence
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Graf č. 4: Mikrovaskulární komplikace – prevalence
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Graf č. 5: Průměrné hodnoty krevního tlaku a lipidů u mužů a žen (ns)
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Graf č. 6: Makrovaskulární komplikace – prevalence podle pohlaví
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na 0,2 % (graf č. 7), většina pacientů byla převedena na iniciální 
terapii metforminem (graf č. 8). Zvýšil se počet pacientů léčených 
zejména inzulínem. Ve skupinách podle vstupní terapie byl pokles 
glykovaného hemoglobinu největší u osob bez předchozí farmako-
logické léčby (graf č. 9). 

Diskuse
Projekt Valetudo ve své popisné části mapuje prevalenci kompli-

kací diabetu. Prevalence je v konkordanci s úrovní a výsledky terapie 
v prvním desetiletí nového století, přičemž je třeba vzít v úvahu 
jistou dobu nutnou k rozvinutí komplikací. V tomto smyslu odpoví-
dají výsledky projektu Valetudo úrovni péče o pacienty s diabetem 
v tomto desetiletí, naopak, výsledky studie České diabetologické 
společnosti, který realizoval a publikoval prof. Škrha, odpovídají 
úrovni péče o pagnety s diabetem v 90. letech. V našem souboru 
je zřetelně nižší celkový cholesterol, LDL-cholesterol, krevní tlak. 
Nižší je prevalence kouření. Tyto rozdíly by mohly vysvětlit pod-
statně nižší prevalenci makrovaskulárních komplikací. 

V souboru 3 905 pacientů zahrnutých do popisné části pro-
jektu Valetudo je významně nižší prevalence makrovaskulárních 
komplikací u mužů ve srovnání s ženami, což ze získaných dat lze 
vysvětlit pouze rozdílem v prevalenci nikotinismu.

Osoby, které jsou léčeny dietou, mají největší potenciál snížení 
glykovaného hemoglobinu, což je v souladu se známou zkušeností 
a výsledky klinických studií. Nedostatečně kompenzovaný pacient 
reaguje velmi dobře na farmakologickou primoterapii. Je zřetele 
hodné, že při běžné intervenci došlo u těchto osob k poklesu glyko-
vaného hemoglobinu během jednoho roku nejčastěji o 2 %. Většina 
těchto nemocných byla v souladu se standardy České diabetologické 
společnosti (www.diab.cz) léčena metforminem, přičemž na tuto 
léčbu reagovali opět velmi dobře.

Vyhodnotíme-li celou skupinu pacientů z hlediska měnící se 
léčby, je zřetelný posun od monoterapie k terapii kombinované, což 
odpovídá principu extenze terapie. Tento přístup je nutný, nebob 
v rozporu s předchozími názory diabetes mellitus 2. typu je progre-
sivní choroba, jejíž progrese znamená trvalé zhoršování kompen-
zace. Proto, k udržení cílových hodnot glykovaného hemoglobinu, 
je nezbytné farmakologickou terapii emendovat. Až na speciální 
výjimky a specifické situace nevede náhrada jedné farmakologické 
léčebné skupiny druhou ke zlepšení kompenzace. Typický a zřetelný 
výsledek je u kombinace metforminu s inzulínem. Platí, že pokud 
není kontraindikace metformin, je tento, nasazen coby lék první 
volby, ponechán po celou dobu průběhu terapie. V případě indikace 
inzulínu je velmi výhodná kombinace s metforminem – doplňuje 
inzulín ve smyslu snížení rizika vzestupu hmotnosti, ovlivnění 

Graf č. 7: Vývoj terapie
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Graf č. 8: Vývoj terapie – pacienti původně na dietě
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Graf č. 9: Změna HbA1c – podle terapie na začátku observace
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Graf č. 10: Změna HbA1c – pacienti původně léčení pouze MET 
převedení na inzulín v kombinaci (n=33)
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bazální glykémie nalačno a zejména snižuje spotřebu inzulínu 
až o 30 %. Výsledky projektu Valetudo ukazují, že výsledek této 
terapeutické kombinace je velmi příznivý (graf č. 10).

Projekt Valetudo jasně prokázal, současné možnosti terapie v ru-
kou odborníků umožňují v převážné většině případů velmi výrazné 
zlepšení kompenzace. Nabízí se samozřejmě otázka, proč tedy nejsou 
všichni nemocní dobře kompenzováni? A kde se tedy stále berou ti 
pacienti, kteří mají glykovaný hemoglobin nad 6 %? Vysvětlení tkví 
právě v progresivním charakteru diabetu 2. typu. Celá populace 
pacientů se trvale zhoršuje s kompenzací. Proto na jedné straně musí 
být zajištěna trvalá odborná kontrola stavu, na druhé straně musí 
být terapie trvale upravována potažmo rozšiřována a na straně třetí 
z této vlastnosti diabetu 2. typu vyplývá, že nikdy nebude průměrná 
kompenzace celé populace diabetiků na hodnotách cílových. 

Projekt byl připraven a proveden Nadačním fondem Valetudo za 
grantové podpory GSK.

PROJEKT VALETUDO

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
Diabetologické centrum
Interní klinika LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 00 Praha 5

Vysvětlivky:
MET mono monoterapie metforminem 
SU mono monoterapie sulfonylureou
MET/SU terapie kombinací metformin a sulfonylurey
TZD  glitazony v kombinaci
INSULIN kombinovaná terapie inzulínem
dieta léčba režimovými opatřeními a dietou
ICHS ischemická choroba srdeční
ICHDK ischemická choroba dolních končetin
CMP cévní mozková příhoda

Syndrom diabetické nohy – mezioborově řešitelný problém
26. listopadu 2010, Praha, Autoklub ČR

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

� 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.
Registrace a bližší informace na www.gsymposion.cz

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)

pozvánka
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ZODIAC-16
Originální publikace:
Landman, G. W., Kleefstra, N., van Hateren, K. J. et al. Metformin associated with lower cancer 
mortality in type 2 diabetes: ZODIAC-16. Diabetes Care 33, 2: 322–326, 2010

Tomáš Edelsberger
Privátní diabetologická ambulance, Krnov

Cíl studie

Prozkoumat asociaci mezi užíváním metforminu a mortalitou na 
maligní onemocnění v prospektivně sledované kohortě. 

Metodika 
V letech 1998–1999 bylo 1 353 pacientů s diabetem 2. typu 

zařazeno do studie ZODIAC (Zwolle Outpatient Diabetes project 
Integrating Available Care) probíhající v Nizozemsku. Zhodnocení 
studie bylo provedeno v ledu 2009. Četnost úmrtí na zhoubná onemoc-
nění byla hodnocena s použitím standardized mortality ratios (SMR; 
standardizovaný úmrtnostní index – srovnává úmrtnost zkoumané 
populační skupiny s úmrtností standardní populace – populace 
Nizozemska) a asociace mezi užíváním metforminu a mortalitou na 
maligní nemoci s použitím Coxova modelu proporcionálního rizika 
s přihlédnutím k potenciálně ovlivňujícím (confounding) faktorům. 

 

Výsledky studie

Průměrná doba sledování byla 9,6 let, průměrný věk na začátku 
studie 68 let a průměrný HbA1c 7,5 % (DCCT). Z původní kohorty 
pacientů zemřelo celkem 570, z toho 122 v důsledku malignity. 
SMR pro celkovou mortalitu byl 2,22 (95% CI 2,03–2,42), pro kar-
diovaskulární mortalitu 2,45 (2,15–2,79) a pro mortalitu na maligní 
nemoci 1,47 (95% CI 1,22–1,76). SMR pro nádorovou mortalitu 
v non-metforminové skupině 1,62 (1,32–1,96), zatímco ve skupině 
léčené metforminem 0,88 (0,51–1,44). Přizpůsobené hazard ratio 
(HR) pro mortalitu na maligní nemoci bylo 0,43 (95% CI 0,23–0,80) 
pro pacienty na metforminu ve srovnání s osobami, které metformin 
neužívaly a 0,58 (95% CI 0,36–0,93) pro každé navýšení dávky 
metforminu o 1 g. 

Závěry studie

Obecně platí, že u pacientů s diabetem 2. typu je riziko úmrtí 
na zhoubné onemocnění vyšší. V této studii bylo ovšem užívání 
metforminu asociováno s nižší úmrtností na zhoubná onemocnění 
ve srovnání s „neužívači“ metforminu. Přestože design studie ne-
umožňuje učinit jasné závěry o kauzalitě vztahu mezi metforminem 
a malignitami, výsledky přinejmenším naznačují protektivní poten-
ciál této molekuly. 
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Dvě nové zprávy o metforminu:
prevence malignit

Obr. č. 1: Srovnání křivek kumulativního přežívání (pro mortalitu 
na malignity)
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Cox David Roxbee (1924) – anglický statistik. Vystudoval matematiku v Cambridge a v roce 1949 získal titul PhD na univerzitě v Leedsu. Působil ve statistické laboratoři v Cambridge, stal se 
profesorem na Birkbeck College a Imperial College v Londýně. Je čestným členem mnoha vědeckých organizací (Královská statistická společnost, Královská vědecká společnost...). V roce 
1985 mu byl královnou Alžbětou II. udělen šlechtický titul. Vytvořil Coxův model proporcionálního rizika. (Zdroj informací: archiv redakce)
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STUDIE ZODIAC-16
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Komentář

Přestože jsou závěry této studie přinejmenším pozoruhodné a dá se 
říci i přelomové, údaje o možném preventivním působení metforminu 
na incidenci maligních onemocnění (zejména rakovinu prsu, prostaty 
a pankreatu) byly známy již z předchozích studií (Evans et al. 2005; 
Libby et al. 2009; Jiralerspong et al. 2009; Wright et Stanford 2009; 
Li et al. 2009). Poprvé však byla tato asociace validnějším způsobem 
a s větší statistickou silou potvrzena až prostřednictvím této prospektiv-
ní téměř desetileté studie. Mortalita na nádorová onemocnění byla ve 
skupině pacientů s diabetem 2. typu léčených metforminem srovnatelná 
s obecnou populací, zatímco u diabetiků, kteří metformin dlouhodobě 
neužívali, byla incidence zhoubných nemocí významně vyšší než byl 
populační průměr v Nizozemsku.

O mechanismu protektivního působení metforminu lze pouze 
spekulovat a stejně tak jeho antidiabetický efekt je tak trochu záha-
dou. Víme, že metformin účinkuje prostřednictvím AMP-aktivované 
proteinkinázy, která indukuje vychytávání glukózy ve svalech. Tuto 
aktivaci reguluje mimo jiné i faktor LKB1, který má známé tumor-
-supresivní vlastnosti a který tak může teoreticky vysvětlovat propojení 
metforminu s protinádorovým působením.

Studie ZODIAC-16 má několik silnějších i slabších stránek. Mezi 
ty první patří zejména prospektivní design, umožňující cílené a předem 
naplánované sledování vztahu mezi užíváním metforminu a mortali-
tou na zhoubné nemoci. Autoři také ve srovnání výsledky hodnotili 
s přihlédnutím k více potenciálním ovlivňujícím činitelům, než tomu 
bylo dosud (např. Bowker et al. 2006) a mohli srovnat výsledky studie 
s celopopulačními údaji a s mortalitou nesouvisející s nádory.

Naopak mezi omezení studie patří chybějící data týkající se ne-
fatálních případů zhoubných onemocnění ve sledovaném souboru 
pacientů. Přítomnost diabetu mohla navíc ovlivnit i volbu režimu 
a intenzitu použité protinádorové léčby a tím celkovou mortalitu. 
Anamnestická data o výskytu nádorových onemocnění navíc nebyla 
dostatečně přesná k použití při adjustaci výsledků. Nicméně i po vy-
nechání prvních 3 let sledování (asymptomatické nediagnostikované 
nádory) zůstala asociace mezi metforminem a malignitami vysoce 
signifikantní. Další slabinou studie je nemožnost diferencovat vztah 
metforminu k jednotlivým typům zhoubných onemocnění vzhledem 
k příliš nízkému počtu úmrtí (122 případů).

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

Na podkladu studie ZODIAC-16 lze téměř s jistotou potvrdit 
existenci vztahu mezi incidencí zhoubných nemocí a metforminem. 
K tomu, aby jej bylo možno aplikovat i na nádorovou mortalitu je 
zapotřebí ještě delší doba sledování, vzhledem k tomu, že od vzniku 
přes manifestaci nádoru až do úmrtí pacienta obvykle uplyne delší 
doba. Studie zároveň podtrhla a upevnila místo metforminu, jako léku 
první volby u pacientů s diabetem, přičemž jeho indikační spektrum se 
možná v budoucnu rozšíří i na léčbu maligních nemocí.
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DIABETOLOGICKÝ DEN
Pokroky v diagnostice a terapii diabetes mellitus
11. listopadu 2010 v 9.00 hodin, Zlín – Interhotel Moskva

Mezi pozvanými odborníky k aktivní účasti jsou přední čeští 
diabetologové. 

Kontakt: Prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.
Diabetologické centrum IK IPVZ, Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín
e-mail: rybka@bnzlin.cz; fax: 577 210 864

Pořadatelé: Česká diabetologická společnost ČLS JEP,  Diabetická 
asociace ČR a Diabetologické centrum IK IPVZ Krajské nemocnice 
T. Bati, a. s. ve Zlíně

Formulář přihlášky je vložen v tomto čísle Kazuistik v diabetologii. 
V případě Vašeho zájmu o účast zašlete prosím vyplněnou přihlášku 
na uvedenou adresu. 
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Dvě nové zprávy o metforminu: 
deficit vitaminu B12

Tomáš Edelsberger
Privátní diabetologická ambulance, Krnov
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HOME
Originální publikace:
de Jager, J., Kooy, A., Lehert, P. et al. Long term treatment with metformin in patients with type 
2 diabetes and risk of vitamin B-12 deficiency: randomised placebo controlled trial. BMJ 20;340: 
c2181. doi: 10.1136/bmj.c2181

Cíl studie

Prozkoumat vliv metforminu na incidenci deficitu vitaminu B12 
(<150 pmol/l), snížených hladin vitaminu B12 (150–220 pmol/l) 
a koncentrace kyseliny listové a homocysteinu u pacientů s diabetem 
2. typu léčených inzulínem. 

Metodika 
Tato multicentrická randomizovaná, placebem kontrolovaná 

studie byla prováděna ve třech centrech v Nizozemsku a byla součástí 
rozsáhlejší studie HOME (Hyperinsulinemia: the Outcome of its 
Metabolic Effects) studující účinky metforminu na metabolismus 
a mikro- respektive makrovaskulární komplikace u osob s diabetem 
2. typu. Podstudie, kterou se zabývá tento článek, čítala 390 diabetiků 
2. typu léčených inzulínem ve věku 30–80 let, kteří dostávali 850 mg 
metforminu nebo placebo 3krát denně po dobu průměrně 4,3 roku. 
Mezi primární sledované parametry patřila procentuální změna 
v koncentracích vitaminu B12, kyseliny listové a homocysteinu po 
4, 17, 30, 43 a 52 měsících. 

 

Výsledky studie

Ve srovnání s placebem byla léčba metforminem asociována s prů-
měrným poklesem koncentrace vitaminu B12 o 19 % (95% interval 
spolehlivosti (CI) −24% až −14%; p<0,001), poklesem koncentrace 
kyseliny listové o 5 % (95% CI −10% až −0,4%; p=0,033) a zvýše-
ním hladin homocysteinu o 5 % (95% CI −1% až 11%; p=0,091). 
Po adjustaci na BMI a kouření nebyl účinek podávání metforminu 
na hladinu kyseliny listové signifikantní. Absolutní riziko defici-
ence vitaminu B12 (<150 pmol/l) na konci studie bylo o 7,2 % vyšší 
v metforminové skupině než ve skupině dostávající placebo (95% CI 
2,3 až 12,1; p=0,004). Number needed to harm (NNH), vyjadřující 
počet pacientů, který je třeba léčit, abychom dosáhli dodatečného 
škodlivého efektu alespoň u jednoho pacienta, činil u metforminu 
13,8 během 4,3 roku (95% CI 43,5 až 8,3). Rovněž absolutní riziko 

snížených hladin vitaminu B12 (150–220 pmol/l) bylo na konci studie 
o 11,2 % vyšší v metforminové skupině (95% CI 4,6 až 17,9; p=0,001), 
NNH představovalo 8,9 pacienta během 4,3 let (95% CI 21,7 až 5,6). 
Pacienti s deficitem vitaminu B12 na konci studie měli průměrnou 
hladinu homocysteinu 23,7 µmol/l (95% CI 18,8 až 30,0 µmol/l), 
ve srovnání s 18,1 µmol/l (95% CI 16,7 až 19,6 µmol/l; p=0,003) 
u pacientů se sníženými hladinami B12 a 14,9 µmol/l (95% CI 14,3 
až 15,5 µmol/l; p<0,001) ve srovnání s deficiencí B12 u pacientů 
s normálními koncentracemi vitaminu B12 (>220 pmol/l). 

Závěry studie

Dlouhodobá léčba metforminem zvyšuje riziko vzniku deficience 
vitaminu B12, což vede k vzestupu hladiny homocysteinu. Vzhledem 
k tomu, že tomuto deficitu lze předcházet, autoři doporučují zvážit 
možnost pravidelných měření hladin vitaminu B12 v průběhu dlou-
hodobé léčby metforminem.

Obr. č. 1: Srovnání hladin vitaminu B12 v metforminové a place-
bové skupině
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Komentář

Metformin má v dnešní diabetologii vskutku výsadní postavení 
a oprávněně se vyhřívá na prvním místě ve všech doporučených postupech 
a algoritmech léčby diabetu 2. typu. Tohoto postavení rozhodně nedosáhl 
snadno a je podloženo obrovským množstvím dat z nesčetného zástupu 
studií, potvrzujících jeho bezpečnost a účinnost v léčbě diabetu, včetně 
té snad nejdůležitější, kterou je UKPDS. V roce 2010 by člověk skoro 
nečekal, že by se o této více než padesátileté molekule dozvěděl něco 
nového a převratného. Ale opak je pravdou, jak potvrzuje kupříkladu 
tato studie, která potvrdila souvislost mezi dlouhodobým užíváním 
metforminu a deficitem vitaminu B12, což je jistě klinicky významná ab-
normalita, kterou lze naštěstí celkem jednoduše, levně a úspěšně léčit.

Metformin, zdá se, snižuje i hladiny folátu, ačkoliv v této studii 
nedosáhl její pokles po adjustaci statistické významnosti. Obě tyto 
odchylky poté vedou ke zvýšené plazmatické hladině homocysteinu, 
která je známým nezávislým kardiovaskulárním rizikovým faktorem 
(zde však opět pouze nesignifikantně). O možném účinku metformi-
nu na malabsorpci vitaminu B12 se sice vědělo na základě menších 
studií již dříve, validnější potvrzení tohoto jevu však vzešlo až z této 
rozsáhlejší, placebem kontrolované studie.

Významná a déletrvající deficience vitaminu B12 může vést 
k vážným důsledkům: makrocytární anemii, projevům neuropatie či 
poruchám CNS. Sekundárním projevem pak je i zvýšená hladina ho-
mocysteinu, která v této studii sice nedosáhla statistickou významnost 
(což mohlo být důsledkem relativně malého počtu pacientů s defici-
tem vitaminu B12), při delším podávání metforminu u většího počtu 
pacientů však může sehrávat klinicky významnou roli.

Když vezmeme do úvahy uvedená fakta, je rozhodně na zvážení, 
zdali cíleně pátrat po této odchylce u pacientů dlouhodobě léčených 
metforminem a zdali léčit či neléčit i asymptomatické formy deficitu 
vitaminu B12.

STUDIE HOME

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

Emanuel Vlček

Jáchym Ondřej Šlik (1569–1621)
– antropologický a lékařský průzkum jeho lebky

Šlikové (též Schlickové) jsou rodem českých a říškoněmeckých patricijů, naposledy hrabat, pocházejícím 
pravděpodobně z Chebska. Prvním významným představitelem rodu v našich dějinách byl Kašpar Šlik, 
který si získal důvěru císaře Zikmunda a působil v řadě funkcí, mj. jako říšský kancléř. Hvězdnou kariéru 
rodu však předznamenal až objev stříbrné rudy v údolí svatého Jáchyma (Joachimsthal, Jáchymov), tedy 
na panství tohoto rodu. Obratná politika umožnila Šlikům razit první mince tolarového typu na našem 
území a až Habsburkové na českém trůně dokázali prosadit královský regál i Jáchymovské mincovně.

 Jáchym Ondřej Šlik také dozajista patřil mezi významné osobnosti tohoto rodu. Působil jako direktor a mluvčí českých stavů 
za stavovského povstání a proto také byl prvním z popravených 27 českých pánů při staroměstské exekuci 21. června 1621. Jeho lebka 
byla poté pro výstrahu zavěšena (spolu s dalšími) na věži Karlova mostu. Kosterní pozůstatky J. O. Šlika, a zvláště jeho lebka, pak 
v průběhu staletí pravděpodobně prošly velmi složitou anabází, která byla završena odbornou expertizou našeho předního antropologa 
prof. MUDr. et RNDr. Emanuela Vlčka, DrSc. v 90. letech minulého století.

 Zprávu o tomto zkoumání podává její autor, prof. Vlček, v útlé knížce vydané letos v nakladatelství Galén. Podrobnou zprá-
vu, u níž pochopitelně nechybí obrazová a datová dokumentace a výběr užité literatury, doplňují základní biografická data J. O. Šlika 
i historické souvislosti a v závěru knihy i rozhovor s autorem zprávy.

Záměrně neprozrazuji nic z vlastního obsahu knihy – zprávu je totiž možné číst i jako historicko-antropologické detektivní pátrání 
(zde ovšem na základě reálných faktů a jen pro zasvěcené, tedy čtenáře vybavené alespoň základy anatomie). V době, kdy nám ve-
řejnoprávní i komerční televize servírují jen bezútěšný brak třetího řádu, o knižnímu beletristickém trhu nemluvě, nemohu zvídavým 
povahám se zájmem o historii doporučit nic jiného než – sáhněte po knize prof. Vlčka, nebudete zklamáni.

Galén, Praha, 2010. ISBN 978-80-7262-576-5. 125×190 mm, 104 stran, brož., 190 Kč
Knihu je možné objednat přímo u vydavatele: Galén, spol. s r. o., Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5
tel.: 257 326 178, e-mail: objednavky@galen.cz, www.galen.cz 
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Program seminářů Endokrinologického ústavu
a Subkatedry endokrinologie IPVZ na IV. čtvrtletí 2010

�  22. 10. 2010 Výpovědní hodnota laboratorních ukazatelů u pacientů s hydrocefalem (Mgr. L. Zamrazilová)
�  29. 10. 2010 seminář se nekoná – podzimní prázdniny
�  5. 11. 2010 Předatestační kazuistiky (MUDr. V. Holub)
�  12. 11. 2010 Zprávy z proběhlých kongresů ECE 2010, IOF 2010, CODHy 2010; účast za podpory projektu OPPA

  – Pokročilé vzdělávání zaměstnanců v klinické a molekulární endokrinologii (RNDr. M. Vaňková,
  RNDr. H. Zamrazilová, MUDr. V. Cirmanová)

�  19. 11. 2010 Co nového v endokrinologii 2010 (prof. L. Stárka)
�  26. 11. 2010 Současné možnosti scintigrafické lokalizace příštítných tělísek při hyperparatyreóze (MUDr. J. Kubinyi)
�  3. 12. 2010 Kontinuální monitorace glykémie – možnosti a limitace (MUDr. J. Brož)
�  10. 12. 2010 Originální versus generický lék (doc. O. Mayer)
�  17. 12. 2010 Novinky v obezitologii 2010 (doc. V. Hainer)

Semináře se konají vždy v pátek od 13.30 hod. v posluchárně kláštera
Římské unie sv. Voršily (vchod přes Endokrinologický ústav), Národní 8, Praha 1.

pozvánka
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Klinický obraz familiárne nízkeho 
vzrastu podmieneného mutáciou 
v SHOX géne 

Súhrn:
Porucha rastu u die\a\a s familiárne nízkym rastom môže by\ spôsobená mutáciou génu na 

krátkom ramienku chromozómu X alebo Y. Jedná sa o pseudoautozómovo dominantnú dedičnos\ 
s typickým fenotypom v rodinách, dysproporcionálnou postavou, deformitami predlaktí a predko-
lení. Včasný nástup puberty zhoršuje rastovú prognózu. 

V súčasnosti je u kritických jedincov s identifikovanou mutáciou indikovaná liečba rastovým 
hormónom, ktorá sa však musí zača\ pred pubertou. Dôležité je tiež ortopedické sledovanie uve-
dených pacientov.

Summary:
Clinical features of familial short stature caused by mutations in SHOX gene
Delayed growth in a child with familial short stature might be caused by a mutation in SHOX gene 

located on the short arm of chromosome X and Y. There is a pseudoautosomal mode of inheritance in 
these families, with phenotypes of dysproportional short stature, deformities of the forearms, thighs. Early 
onset of puberty worsens the final height. Since 2009 there is an indication for growth hormone treatment 
in critical patients, but only treatment before puberty may be successful. Patients should be followed at 
the orthopedic clinic to early recognize arthrosis.

Pribilincová, Z. Klinický obraz familiárne nízkeho vzrastu podmieneného mutáciou v SHOX géne. 
Kazuistiky v diabetologii 8, č. 3 – Endokrinologie: 34 –38, 2010.

K`účové slová:

� familiárne nízky vzrast

� Léri-Weillov syndróm

� Madelungova deformita

� SHOX gén

Key words:

� familial short stature

� Léri-Weill syndrome

� Madelung deformity

� SHOX gene

Zuzana Pribilincová
2. detská klinika LFUK a DFNsP, Bratislava

Úvod

Porucha rastu u diebaba je nešpecifickým príznakom mnohých 
patologických stavov. Najčastejšími príčinami sú chronické ocho-
renia neendokrinného pôvodu (ochorenia gastrointestinálneho 
traktu, obličiek, anémie, a iné). Zo samotných endokrinopatií 
môže byb príčinou zaostávania v raste hypotyreóza, menej častý je 
Cushingov syndróm a deficit rastového hormónu. Primárne poruchy 
rastu skeletu (kostné dysplázie) sa vyznačujú verkou variabilitou 
a môžu byb dedičné. Po vylúčení organických príčin zaostávania 
v raste sa stav definuje ako idiopatický nízky vzrast. Deti rastú 
rovnomerne, ale ich výška je pod 3. percentilom, temer vždy v súlade 
s prediktívnou výškou rodičov a vtedy sa označujú ako familiárne 
nízky vzrast (obr. č. 1).

V uvedených prípadoch je dôležité po vylúčení ostatných príčin 
zaostávania v raste oddiferencovab primárne poruchy vývoja skeletu 
(kostné dysplázie). Jedná sa o heterogénnu skupinu stavov, u ktorých 
nachádzame normálne hladiny IGF 1 (inzulínu podobného rastového 
faktora 1) ako aj rastového hormónu (RH). Títo pacienti majú rôznu 
mieru disproporcionality postavy – majú rozdielny pomer medzi 
výškou horného a dolného segmentu. Fenotyp môže byb súčasbou 
genetického syndrómu spojeného s inými malformáciami, alebo 
prejavom izolovanej kostnej dysplázie. U niektorých je identifikovaná 
genetická porucha: napr. dobre známa je achondroplázia, a menej 
závažná hypochondroplázia, ktoré majú poruchu v géne pre FGFR-3 
(receptor 3 pre fibroblastový rastový faktor) a dedia sa autozómovo 
dominantne. V tejto skupine nebol dokázaný jednoznačný efekt liečby 
rastovým hormónom na konečnú výšku (Raine et al. 2006).

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)
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Obr. č. 1: Rast die\a\a s familiárne nízkym vzrastom
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Obr. č. 2: Urýchlenie kostného zrenia u pacientky s Léri-Weillovým 
syndrómom

Obr. č. 3: Léri-Weillov syndróm – predlaktia

Obr. č. 4: Léri-Weillov syndróm – lytka

Obr. č. 5: Léri-Weillov syndróm 
– rádiologický obraz predlaktia

Obr. č. 6: Léri-Weillov syndróm – exostózy na 
predkoleniach

O
br

áz
ek

 z
 a

rc
hi

vu
 a

ut
or

ky

O
br

áz
ek

 z
 a

rc
hi

vu
 a

ut
or

ky

Fo
to

 z
 a

rc
hi

vu
 a

ut
or

ky

Fo
to

 z
 a

rc
hi

vu
 a

ut
or

ky

Fo
to

 z
 a

rc
hi

vu
 a

ut
or

ky
Fo

to
 z

 a
rc

hi
vu

 a
ut

or
ky

KazuDia_3-10.indd   35 10.10.2010   17:56:38



36 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 3/2010

E
N

D
O

K
R

IN
O

L
O

G
IE

KLINICKÝ OBRAZ FAMILIÁRNE NÍZKEHO VZRASTU PODMIENENÉHO MUTÁCIOU V SHOX GÉNE

Kazuistika

11,5-ročná pacientka bola odoslaná do endokrinologickej ambu-
lancie pre poruchu rastu. V uvedenom veku mala výšku 143 cm, hmot-
nosb 43 kg, kostný vek bol už na 15,5 rokov (obr. č. 2), bola eutrofická, 
ale kostra bola disproporcionálna s mezomelickým skrátením horných 
aj dolných končatín. Chôdza bola mierne lordotická. V pronácii bola 
zjavná asymetria horných končatín s výrazným zakrivením predlaktia 
viac vpravo (obr. č. 3), viditerné bolo aj skrátenie 4. a 5. metakarpu. 
Na dolných končatinách bola hypertofia lýtkových svalov, predkole-
nia pôsobili hrubým dojmom s varozitou (obr. č. 4). Puberta už bola 
napriek veku vermi rozvinutá: M4, P4, pacientka udávala menarche 
od 11 rokov, s pravidelným menštruačným cyklom. Rádiologicky sme 
dokázali Madelungovu deformitu (obr. č. 5). Na proximálnej časti tíbie 
a fibuly sú mohutné exostózy (obr. č. 6). Rastové štrbiny boli už len 
nitkovité, temer uzavreté. Bolesti kĺbov neudávala, ani pri zábaži pri 
športe. Matka má 156 cm, stará matka má 153 cm a všetci v matkinej 
rodine sú vermi nízki a majú krátke končatiny, najmä u žien udávajú 
v rodine „hrubé lýtka“. U dievčaba suponujeme na Léri-Weillov syn-
dróm, pre pokročilú pubertu však už nemá zmysel liečba rastovým 
hormónom (Blum et al. 2009).

Diskusia
Pri porovnávacích genetických štúdiách u pacientok s Turnerovým 

syndrómom, pre ktoré je príznačný nízky vzrast a typické skeletálne 
deformity, sa identifikovala oblasb na distálnych krátkych ramienkach 
chromozómu X ako kritická pre poruchu rastu (Clement-Jones et al. 
2000). Neskôr boli v niektorých rodinách pacientov s familiárne nízkym 
vzrastom identifikované mutácie v uvedenej oblasti tak na X ako aj 
na Y chromozóme (obr. č. 7). Táto oblasb sa nazýva PAR (pseudoau-
tosomal region). Gény v tejto oblasti majú svoje homológne gény aj 
na krátkom ramienku chromozómu Y a preto je ich dedičnosb pseu-
doautozómová, teda je možný prenos mutácie z otca na syna. V roku 
1997 bol na krátkom ramienku chromozómu X aj Y v oblasti PAR 1 
(Xp22.3/Yp11.3) identifikovaný SHOX gén (short stature homebox-
-containing gene on the X chromosome) (Benito-Sanz et al. 2005; Rao 
et al. 1997). Tento gén kóduje transkripčný faktor významný pre rast 
a vývoj skeletu najmä pôsobením na chondrocyty v oblasti predlaktí 
a predkolení (Munns et al. 2004).

Fenotypovým prejavom mutácie SHOX génu v heterozygótnom 
stave je Léri-Weillov syndróm: pseudoautozómovo dominantne dedič-
ná kostná dysplázia. V rodinách sa objavuje disproporcionálne nízky 
vzrast s mezomelickým skrátením končatín, pričom expresivita v rámci 
rodiny je variabilná, je výraznejšia u žien a progreduje vekom.

Typickým nálezom je Madelungova deformita: skrátenie a ohnutie 
rádia so subluxáciou distálnej ulny a deformácia karpálnych kostí. 
Najmä u dievčat dochádza k predčasnému uzáveru distálnej epifýzy 
ulny, čo ešte zhoršuje deformitu (obr. č. 5). Bývajú skrátené metakarpy 
a metatarzy. Prítomná je valgozita lakbov, skrátenie predkolení, nie-
kedy s ohnutím. Rádiologicky sa môžu nájsb exostózy proximálnych 
častí tíbie a fibuly (obr. č. 6), lýtka sú pseudohypertrofické. Býva 
nález gotického podnebia. Konečná výška býva pod 3. percentilom. 
Komplikáciami sú následné artrózy, bolesti zápästia. Asi u 70 % rodín 
s uvedeným klinickým obrazom sa dokázali bodové mutácie, čiastočné 
aj úplné delécie v SHOX géne. Fenotyp v jednej rodine môže byb rôzny 
a často sa v plnej miere prejaví až v školskom a vyššom veku.

Pokiar sa vyskytne mutácia v SHOX géne v homozygótnej forme 
je prejavom ochorenia závažný fenotyp bažkej mezomelickej dysplá-

Léri André (1875–1930) – francouzský lékař. Studoval v Paříži, kde se stal žákem Josepha Babinskiho a Pierra Marie. Doktorát získal v roce 1904. Během svého působení v Paříži se vyzna-
menal v moha lékařských oborech, jako například v neurologii, oftalmologii a psychiatrii. Stal se prezidentem Francouzské oftalmologické společnosti. Je známý především pro svůj výzkum 
na poli poruch vývoje kostí. S jeho jménem jsou spojeny Léri-Weillův syndrom, Lériho choroba nebo Marie-Lériův syndrom. (Zdroj informací: archiv redakce)

Weill Jean A. (1903–1997) – francouzský pediatr a endokrinolog. (Zdroj informací: archiv redakce)

Madelung Otto Wilhelm (1846–1926) – německý chirurg. Doktorát medicíny získal v roce 1869 v Tübingenu po předchozím studiu na univerzitách v Bonnu a Berlíně. Za prusko-francouzské 
války pracoval ve vojenské nemocnici. V letech 1871–1873 byl asistentem C. D. W. Busche na chirurgické klinice v Bonnu, později pracoval v patologickém institutu pod vedením Rindfleische. 
V roce 1882 se stává profesorem chirurgie na univerzitní klinice v Rostocku, později přechází do Strassbourgu. Po první světové válce, po níž Strassbourg připadá Francii, je propuštěn a vrací 
se do Německa. Popsal nejen benigní symetrickou formu lipomatózy (Madelungova choroba), ale také ortopedické postižení kosti vřetenní známé dnes jako Madelungovy deformity. Známý 
matematik, autor Madelungovy konstanty, byl jeho synem. (Zdroj informací: archiv redakce)

Langer Leonard O. Jr. (1928–2008) – americký radiolog. Promoval v roce 1953 a radiologické zkušenosti získal na Michiganské univerzitě. V roce 1976 se stal profesorem radiologie na 
Univerzitě ve Wisconsinu. Působil jako lékařský poradce v organizaci Little People of America. Je spoluautorem atlasu Kostních dysplazií. Jeho jméno nese Langerův syndrom. (Zdroj 
informací: archiv redakce)

Turner Henry H. (1892–1970) – americký endokrinolog. Narozen v Harrrisburgu, velkou část profesního života pracoval jako vedoucí endokrinologického oddělení a děkan lékařské fakulty 
Oklahomské univerzity. Známým se stal zejména díky publikaci popisu vrozeného endokrinologického defektu, postihujícího ženy, který je způsoben chybějícím chromozomem X. Projevuje 
se zejména nanismem, postižené sexuálně nedospívají, inteligence bývá snížena. Syndrom byl popisován různými autory vícekrát, pravděpodobně poprvé již 1768, a proto je znám nejenom 
jako Turnerův s., ale též jako Morgagni-Turner s., Schereshevskii-Turner s., Turner-Albright s., Turner-Vary syndrome, Ullrich-Turner s. a Morgagni-Shereshevskii-Turner-Albright s. (Zdroj 
informací: archiv redakce)
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Obr. č. 7: Pseudoautozómová oblas\ chromozómu X a Y (PAR)
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KLINICKÝ OBRAZ FAMILIÁRNE NÍZKEHO VZRASTU PODMIENENÉHO MUTÁCIOU V SHOX GÉNE

zie nazývanej Langerov syndróm. Predstavuje pacientov s bažkou 
retardáciou rastu (až -7 SD) s výraznou Madelungovou deformitou 
a apláziou ulny a rádia.

Liečba
Analogicky podra skúseností s liečbou u Turnerovho syndrómu 

sa ukázalo, že u predpubertálnych pacientov má farmakologická 
dávka rastového hormónu, najmä u pacientov s bažšou poruchou 
rastu (Blum et al. 2009), signifikantný efekt na rast. Najväčší nárast sa 
sleduje v 1. a 2. roku liečby. Na základe klinických štúdií bola v r. 2007 
v EU schválená liečba rastovým hormónom u pacientov s dokázanou 
mutáciou v uvedenom géne podra kritérií predpokladanej konečnej 
výšky u predpubertálnych pacientov. Do liečby je nutné zahrnúb aj 
ortopedickú starostlivosb, v bažších prípadoch sa pristupuje k chirur-
gickej korekcii Madelungovej deformity.

Genetické poradenstvo
Identifikácia mutácie má pre postihnutú rodinu niekorko význa-

mov:
1. upresní príčinu poruchy rastu;
2. umožní genetické poradenstvo v rodine; 
3. identifikuje ochorenie u malého diebaba v rodine so známou 

mutáciou skôr ako dôjde k výraznému klinickému obrazu a umožní tak 
v prípade indikácie včasnú liečbu. Liečba v puberte nemá význam.

Záver
V populácii pacientov s familiárne nízkym vzrastom je potrebné 

sledovab genealógiu rastu v rodine, všímab si známky kostnej dysplázie: 
disproporcionálny vzrast, anguláciu predlaktia, či predkolenia. Pacien-
ta treba aj s dokumentáciou o doterajšom raste a s údajmi o členoch 
rodiny odoslab na genetické vyšetrenie a tiež špecializované pracovisko 
detskej endokrinológie. Netreba zabúdab na ortopedické sledovanie, 
pretože deformity sa vekom zhoršujú. Podrobné a opakované fyzi-

kálne vyšetrenie detí s nízkym vzrastom môže urahčib identifikáciu 
tejto podskupiny.
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Maligní primární 
hyperaldosteronismus

Souhrn:
Primární hyperaldosteronismus je charakterizován autonomní hypersekrecí aldosteronu 

z nadledvin. Klinickým projevem je středně těžká hypertenze rezistentní na běžnou medikaci, 
často, ale ne vždy, s hypokalemií a vždy s průkazem hypersekrece aldosteronu. Etiologicky jde 
o produkci aldosteronu v zona glomerulosa nadledvin jednostranně (adenom) nebo oboustranně 
(hyperplazie nadledvin či idiopatická hypersekrece). Karcinom s nadprodukcí aldosteronu se 
vyskytuje vzácně.

Je zde prezentována kazuistika pacientky se záchytem sekundární hypertenze s nálezem expanze 
pravé nadledviny a prokázaným hyperaldosteronismem. Bohužel již pooperačně byl konstatován 
tumor nejisté biologické povahy, v dalším průběhu se manifestoval recidivou hypokalemie a PET/CT 
vyšetření po 4 měsících od operace prokázalo viabilní nádorovou tkáň jak lokálně, tak v uzlinách 
retroperitonea. V současné době je pacientka v péči onkologů.

Summary:
Malignant primary hyperaldosteronism
The primary hyperaldosteronism is characterized by an autonomous hypersecretion of aldoste-

rone in adrenal glands. It is clinically presented by a moderate hypertension that is resistant to 
a common medication, frequently, but not always by hypokalemia and always with proved hyper-
secretion of aldosterone. Etiologically it is caused by a production of aldosterone in zona glome-
rulosa of adrenal glands unilaterally (adenoma) or bilaterally (adrenal hyperplasia or idiopathic 
hypersecretion). A carcinoma causing overproduction of aldosterone is rare. 

We present a case of a female patient with detected secondary hypertension and expansion of 
the right adrenal gland and hyperaldosteronism. Unfortunately, a tumor of uncertain behavior 
was diagnosed immediately after the surgery. Later, it was manifested by a recurrence of hypoka-
lemia; PET/CT scan performed after 4 months revealed a viable tumorous tissue both locally and 
in retroperitoneal nodes. Currently, the patient is in the care of oncologists.

Langová, D. Maligní primární hyperaldosteronismus. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 3 – Endokrinologie: 
39 –41, 2010.
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Dagmar Langová
Endokrinologická ambulance Diabetologického centra IK IPVZ, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín

Úvod

Primární hyperaldosteronismus je charakterizován autonomní 
hypersekrecí aldosteronu v zona glomerulosa nadledvin s následným 
útlumem systému renin-angiotenzin. Klinicky se projevuje středně 
těžkou hypertenzí rezistentní na běžná hypotenziva, často s hypoka-
lemií z deplece kalia při současné retenci natria (někdy s dominující 
neurologickou symptomatologií svalové slabosti až přechodných 
paralýz), ale 20–40 % pacientů je normokalemických. Je popiso-
vána i kaliopenická tubulopatie s polyurií a polydipsií a porucha 
glykoregulace při poruše sekrece inzulínu v důsledku deficitu kalia 
v pankreatických beta buňkách.

Udává se, že primární hyperaldosteronismus je nejčastější příči-
nou sekundární arteriální hypertenze, v neselektovaných souborech 
hypertoniků tvořil 2 %, po zavedení novějších vyšetřovacích metod 
(plazmatický aldosteron a renin) tento podíl stoupl na 10–15 %.

Etiologicky jde přibližně ve 40–50 % o aldosteron produkující 
adenom, tj. jednostranný, častěji je popisován v levé nadledvině. Bývá 
malý, i pod 2 cm v průměru, což může činit problémy při zobrazovacím 
vyšetření (proto doporučujeme u laboratorního průkazu CT či MR 
nadledvin časem opakovat). Druhou nejčastější formou je idiopatický 
hyperaldosteronismus (přibližně ve 40 %) při hyperplazii buněk zona 
glomerulosa některého ze 3 typů: typu fokálního, difuzního nebo mo-
dulárního, tj. oboustranné postižení. Aldosteron produkující karcinom 
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MALIGNÍ PRIMÁRNÍ HYPERALDOSTERONISMUS

je vzácnou příčinou primárního hyperaldosteronismu, literatura uvádí 
jeho častější výskyt u žen mezi padesátým a sedmdesátým rokem života. 
Tumory bývají větší než 4 cm, často již v době diagnózy se známkami 
lokální invaze. Ostatní typy primárního hyperaldosteronismu (primární 
adrenální hyperplazie a familiární) jsou vzácné.

Kazuistika
Pacientka, narozená roku 1950, se dostala do naší péče v roce 

2003 pro nadváhu (hmotnost 106 kg, výška 162 cm, BMI 40,4 kg/m2) 
a recidivující kolapsové stavy, k vyloučení hyperkorticismu a event. ex-
panze hypofýzy. Protože byla ambulantně zachycena elevovaná hladina 
ACTH 13 pmol/l (při naší normě pod 10 pmol/l), pacientka byla přijata 
ke krátké hospitalizaci. Byly jí provedeny laboratorní odběry, sběry 
moči a zobrazovací vyšetření hypofýzy. Na CT hypofýzy byl popsán 
mikroadenom velký 3 mm (MR pacientka neakceptovala, údajně pro 
cefaleu během vyšetření), ale bez průkazu nadprodukce močového 
kortizolu a s trvajícími elevacemi hladin ACTH. Proto byl proveden 
zkrácený ACTH test s androgenními parametry (odběry kortizolu, de-
hydroepiandrosteron sulfátu, 17-OH progesteronu a androstendionu 
po aplikaci syntetického ACTH 250 µg v čase 0-30-60 minut). Zde byl 
potvrzen více než trojnásobný vzestup hladiny 17-OH progesteronu. 
Nález byl tedy uzavřen jako late-onset CAH (kongenitální adrenální 
hyperplazie neklasická) nejspíše při nedostatečnosti 21-hydroxylázy. 
Protože pacientka porodila v minulosti bez komplikací tři děti a dosud 
pravidelně menstruovala, léčebně jsme nezasahovali. Tehdy v rámci 
vyšetření byla normokalemická (K 4,0 mmol/l) a hypertenze byla dobře 
kontrolována monoterapií lacidipinem (Lacipil).

Nemocnou jsme ponechali v dispenzarizaci, kontrolní CT hypo-
fýzy v roce 2004 dříve popsanou patologii ve smyslu mikroadenomu 
neprokázalo, stejně tak ani další kontrola v roce 2005.

V naší ambulanci se pacientka znovu octla roku 2008. V mezidobí 
řešila svou těžkou nadváhu ve spolupráci s obezitologickou ambulancí 
našeho pracoviště s MUDr. Berčíkovou a byla doporučena k bandážní 
operaci žaludku. V rámci předoperačních vyšetření byla zachycena 
hypokalemie 3,2 mmol/l, ale kupodivu bez výraznější hypertenze – po 
čtyřdenním vysazení antihypertenziv medikace felodipinem (Plendil 
ER 5 mg) a nově i spironolaktonem (Verospiron 25 mg 2krát denně) 

byl TK 150/95 mmHg. Je však pravdou, že v tomto období pacientka 
redukovala svou váhu o 14 kg. Odběr bazální hladiny aldosteronu byl 
elevován na 293 ng/l (naše norma pod 202 ng/l) a hodnota reninu sup-
rimována na 1,8 ng/l (naše norma pod 20 ng/l), poměr aldosteron/renin 
byl tedy 163 (patologie je již nad 30).

Na CT vyšetření byl nalezen adenom pravé nadledviny o rozměrech 
15 na 12 mm bez jiné patologie ve vyšetřené oblasti. Doporučili jsme 
tedy nemocné došetření a pak operační řešení na spolupracujícím pra-
covišti v Olomouci. Protože při medikaci spironolaktonem (Verospiron 
50 mg denně) a felodipinem (Plendil ER 4 mg denně) byla pacientka 
normokalemická a hodnoty TK uspokojivé, nebyl důvod nevyhovět 
jejímu přání a realizovat nejdříve bandážní operaci žaludku k redukci 
hmotnosti. Laparoskopická adrenalektomie v terénu závažné obezity 
se i nám jevila jako dosti riziková a dosavadní nálezy nenutily k ur-
gentnímu výkonu na nadledvině (viz klinické a laboratorní parametry, 
velikost adenomu pod 2 cm).

Skutečně po bariatrické operaci pacientka zhubla na 82 kg (od 
naší první návštěvy v roce 2003 postupně nabrala až na 136 kg!), tedy 
na BMI 31 kg/m2.

Po realizaci separovaných odběrů ze suprarenálních žil byla potvr-
zena lokalizace nadprodukce na straně adenomu a žena se podrobila 
v listopadu 2009 laparoskopické adrenalektomii vpravo (pracoviště 
Urologická klinika v Olomouci). Po operaci vzdor písemnému i ústnímu 
doporučení byl v léčbě ponechán spironolakton (Verospiron), takže na 
kontrole dva týdny po operaci byla zachycena hyperkalemie 6,5 mmol/l 
a elevace kreatininu 139 µmol/l. Nemocná byla akutně hospitalizována, 
byl vysazen spironolakton (Verospiron), pacientka byla hydratována 
s normalizací kalemie i hodnoty kreatininu, propuštěna s monoterapií 
felodipin (Plendil ER 10 mg denně) a hodnotami TK 120/80 mmHg. 
Plánovali jsme provést ještě ambulantně low-dose ACTH test k ověření 
funkce zbylé nadledviny a pak endokrinní dispenzarizaci ukončit.

Bohužel v únoru 2010 se nemocná objevila znovu s hypokalemií 
3,2 mmol/l a definitivní operační histologií: tumor nejisté biologické 
povahy. Hodnoty tlaku se nezvýšily (u nás 130/80 mmHg). Odběr 
aldosteronu a reninu však (i přes absenci hypertenze) svědčil pro 
laboratorní recidivu primárního hyperaldosteronismu: aldosteron 
485 ng/l (při naší normě pod 202 ng/l) a suprese reninu 0,8 ng/l (poměr 
aldosteron/renin tedy 606 při normě pod 30).
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MUDr. Dagmar Langová
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Endokrinologická ambulance
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín
e-mail: Langova.Dagmar@seznam.cz

S napětím jsme čekali na PET-CT vyšetření ve Fakultní nemocnici 
Olomouc v březnu 2010.

Naše nejhorší obavy se naplnily: zvýšená akumulace 18F-FDG 
byla popsána jak v místě po resekci pravé nadledviny, tak v okolí 
(v lymfatických uzlinách retroperitonea, dvě léze při okraji pravého 
laloku jater).

Pacientka byla po konzultaci s doc. MUDr. Michalem Krškem, 
CSc. z VFN Praha předána do onkologické péče. Prodělává sérii che-
moterapie v kombinaci karboplatina a etoposid (Vepesid) a vzhledem 
k perzistující hypokalemii je ve vyřizování i adrenolytikum mitotan 
(Lysodren). Prognóza do budoucna je bohužel nepříznivá.

Diskuse a závěr
V případě rezistentních hypertenzí je dobré vždy pomýšlet na 

sekundaritu. Primární hyperaldosteronismus není tak vzácný, jak se 
zdá je však nutno vyšetřovat nejen kalemii, ale i hladiny aldosteronu 
a reninu, optimálně po vysazení interferující medikace (3 týdny spi-
rolakton, 2 týdny diuretika, 1 týden ostatní hypotenziva, ponechávají 
se kalciové blokátory, případě prazosin, methyldopa (Dopegyt), sub-
stituuje se kalium).

Při nálezu jednostranné nadprodukce aldosteronu je laparoskopic-
ká adrenalektomie efektivním řešením. Je ovšem nutné nález potvrdit 
katetrizací suprarenálních žil, nebob jsme zažili adenom-incidenta-

lom na straně jedné, ale hypersekreci prokázanou kontralaterárně. 
U oboustranné nadprodukce je možná jen léčba medikamentózní: 
spirolakton, případně amilorid.

Bohužel u naší nemocné šlo o vzácnou a prognosticky závažnou 
formu – aldosteron produkující karcinom, přes zdánlivě úspěšný 
operační výkon časně klinicky i laboratorně recidivující.

Literatura
Turner, H. E., Wass, J. A. H. Oxford Handbook of Endocrinology and 
Diabetes. Oxford: Oxford University Press, 2006.
Kreze, A., Langer, P., Klimeš, I. et al. Všeobecná a klinická endokri-
nológia. Bratislava: Academic Electronic Press, 2004.
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1st ESE Clinical Update Course
October 22–24, 2010, Porto, Portugal

� Hyperandrogenism in women
� Pituitary
� Hypercortisolism
� Osteoporosis
� Endocrine tumours
� Hypothyroidism/thyrotoxicosis
� Pituitary
� Hypercortisolism
� Thyroid carcinoma
� Hyperandrogenism in women
� Hyper- and hypocalcaemia

Conference secretariat
BioScientifica
22 Apex Court, Woodlands,
Bradley Stoke, Bristol BS32 4JT, UK
Tel: +44 (0)1454 642240
Fax: +44 (0)1454 642222
Email: info@euro-endo.org

www.euro-endo.org/meetings/2010/

Programme
Lectures
� Endocrine disruptors
� Follow-up of differentiated thyroid carcinoma in 2010
� Genetic causes of pituitary diseases
� Vitamin D and its actions
� Prolactinoma treatment in 2010
� Review the causes of hypercalcaemia and hypercalciuria
� Bariatric surgery: a translational perspective
� New therapies for acromegaly
� Growth hormone for adult-onset GHD
� Medullary thyroid carcinoma
� Congenital adrenal hyperplasia in the adult setting
� Hyperaldosteronism
� In Pheochromocytoma-paraganglioma
� Male hypogonadism
� Diagnosis and treatment of the ACTH-dependent Cushing’s 

syndrome

Parallel Workshops – Selected cases
� Thyroid carcinoma

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

Debates
1 –  This house believes that far too few post-menopausal women 

receive oestrogen therapy 
2 –  This house believes the future management of all pituitary 

conditions will be medical 

Plenary Lectures
1 –  Disorders of sex development (DSD) 
2 
3 –  Targets for the management of diabetes in 2011 
4 –  Gonadotrophin signalling health and disease 
5 –  Endocrine hypertension 
6 –  Neurosteroids as regenerative agents in brain: Therapeutic 

implications for cognition and neurodegenerative disease 
7 –  JME lecture
8 –  Genetics of bone disease 

4 Oral Communication Sessions 
 
10 Parallel Meet-the-Expert Sessions

Grants & Prizes
� ESE Travel Grants
� The Journal of Endocrinology Travel Grants
� ESE Young Investigator Awards 
� The European Society of Endocrinology Poster Prizes
� Geoffrey Harris Prize
� European Journal of Endocrinology Prize

Congress Secretariat
BioScientifica Ltd, Euro House
22 Apex Court, Woodlands, Bradley Stoke
Bristol BS32 4JT, United Kingdom
Tel.: +44 (0)1454 642240
Fax: +44 (0)1454 642222
Email: ece2011@endocrinology.org

www.ece2011.com

Important Dates
Abstract deadline: January 7, 2011
Early Bird Registration Deadline: March 11, 2011
Deadline for standard registration and close of on-line registration: 
April 15, 2011

Preliminary Programme Overview
Symposia
1 –  Keep cool, lose weight: brown fat and energy metabolism 
2 –  Controversies in hyperaldosteronism 
3 –  Molecular mechanisms in neuroendocrine tumours 
4 –  Subclinical hormone excess 
5 –  Novel therapies in type 1 diabetes 
6 –  Long term effects of bisphosphonates 
7 –  Novel approaches to in vitro and in vivo imaging 
8 –  The biological clock and metabolism 
9 –  New endocrine aspects of diabetes mellitus 
10 –  New developments in the therapy for NETs 
11 –  Genetics of male infertility 
12 –  Novel insights into phosphate metabolism 
13 –  Endocrine response to critical illness 
14 –  Female contraception update 
15 –  Emerging therapies in type 2 diabetes 
16 –  TSH Receptor and thyroid disorders 
17 –  Pituitary Update 
18 –  Management of endocrine disease in pregnancy 
19 –  Management of endocrine disease in adolescence 
20 –  Thyroid function: it is in your genes 
21 –  Vitamin D, pregnancy and development 
22 –  Non traditional effects of pituitary hormones 
23 –  Optimising thyroid hormone replacement 
24 –  Management of phaechromocytoma 
25 –  GNAS locus: imprinting, animal models and human disea-

ses 
26 –  The role of plasma binding proteins in tissue hormone deli-

very
27 –  Breaking news in adrenal malignancy 
28 –  Polycystic ovary syndrome – Classification, genetics and 

therapy 

Young Active Research (YAR) Symposium 

pozvánka

abstrakta na www.geum.org/diakazuistiky
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Zpráva z kongresu

The 20th European Association for the 
Study of Diabetic Eye Complications 
(EASDec) Meeting
Paříž, 21.–22. května 2010

Tomáš Sosna

Evropská asociace pro studium diabetických očních komplikací 
(EASDec) vznikla z iniciativy profesora José G. Cunha-Vaze v roce 
1990 v Lisabonu. Prvým prezidentem byla profesorka Eva Kohner, 
známá anglická oftalmoložka, která se i přes svůj věk a zrakový 
handicap těchto setkání stále a velmi aktivně účastní. Vzniklo tak 
unikátní fórum diabetologů a oftalmologů, které umožňuje výměnu 
zkušeností a názorů a zároveň otevírá prostor pro diskusi o scree-
ningu, léčbě a nových poznatcích této závažné choroby, která vede 
k poklesu zraku a je stále nejčastější příčinou slepoty ve vyspělých 
zemích. Tyto diskuse ve svém důsledku jistě vedou k lepšímu pocho-
pení patogeneze diabetické retinopatie. V pořádaní tohoto meetingu 
se střídají všechny evropské země. Praha byla prvou zemí bývalého 
socialistického bloku, která hostila 13. ročník tohoto významného 
sympozia.

Do Paříže se toto sympozium vrátilo po devíti letech. Heslem 
meetingu bylo: „to promote the advancement of knowledge of all aspects 
of diabetic retinopathy“. Účastníky přivítal prezident organizačního 
výboru a emeritní prezident EASDec Pierre-Jean Guillausseau 
a současná prezidentka EASDec Anne Katrin Sjölie, kteří zdůraz-
nili, že pandemie cukrovky se šíří celým světem a v současné době se 
odhaduje, že na zemi žije více než 230 miliónů nemocných diabetem. 
To znamená, že více než 6 % světové populace je postiženo touto cho-
robou. Diabetická retinopatie (DR) se u těchto pacientů rozvine do 
10 let v 75 % případů a je nejčastější příčinou slepoty u lidí v činném 
věku. Připomněli, že ročně ze sta tisíc severoameričanů diabetiků dva 
oslepnou a nejinak je tomu v severním Německu i v severní Itálii. Upo-
zornili i na ekonomické dopady, které například v Americe dosahují 
6 miliard dolarů ročně a s komplikacemi stále narůstají. Zamysleli 
se nad otázkou, čí povinností je screening a následná péče. Dotkli 
se i toho, co díky medicíně založené na důkazech víme (především 
z DCCT a UKPDS) a jak díky tomu můžeme ovlivnit průběh očních 
diabetických komplikací. Zdůraznili léčebné standardy, především 
snížení hladiny HbA1c pod 6 % bez signifikantních hypoglykémií. 
Dále pak úpravu krevního tlaku pod hranici 130/80 mmHg i za cenu 
kombinované terapie. Poukázali také na známý fakt, že dosažení 
těchto cílů je velmi obtížné a například ve Velké Británii se těmto 
hodnotám blíží pouze 3,14 % pacientů, přičemž průměrný glykovaný 
hemoglobin za desetileté období je 9,19 %. Podtrhli také velmi důle-
žitou skutečnost z DCCT studie, že u 10 % dobře kompenzovaných 
diabetiků se vyvine DR, zatímco u špatně kompenzovaných diabe-

tiků se diabetická retinopatie nerozvíjí až ve 40 % případů. Hovořili 
také o výsledcích nových studií FIELD a ACCORD a dotkli se tím 
diskutované otázky vlivu dyslipidémií a pozitivních účinků fibrátů na 
průběh DR. Na závěr doporučili velmi pečlivý a pravidelný oftalmo-
logický screening a použití všech dostupných metod od té nejméně 
efektivní metody přímé oftalmoskopie, až po digitální fotografii 
a stereofotografii v 7 polích. Současně podtrhli důležitost edukace 
nemocných a jejich zodpovědnost za vlastní zdraví.

Prvá část kongresu byla věnována klinickým studiím. V přednášce 
dánských autorů z Odense A 25-year follow-up study of type 1 diabetic 
patients: nephropathy at follow-up is associated with proliferative 
retinopathy at the baseline byl zdůrazněn fakt, že existuje přímá 
souvislost mezi retinopatií a nefropatií u DM 1. typu. Důležitým 
markerem je v tomto případě i mikroalbuminurie. Tento fakt lze 
nepochybně spojovat s tzv. retino-renálním syndromem, který je však 
znám i u diabetiků 2. typu.

Francouzští kolegové se v přednášce Diabetes as a risk factor 
for post-CRVO neovascularisation zabývali neovaskularizacemi po 
centrální žilní okluzi. Jde o závažnou komplikaci tohoto onemocnění, 
která může vést až ke vzniku sekundárního glaukomu. V retrospektiv-
ní studii zjistili, že diabetes je důležitým rizikovým faktorem tohoto 
onemocnění nezávisle na tom, zda je či není přítomna jakákoliv forma 
diabetické retinopatie.

Z praktického hlediska byla pro screening rizika zvratu diabe-
tické makulopatie důležitá přednáška autorů z Birminghamu The 
significance of microanurysms and hemorrhages within 1 optic 
disc diameter of the fovea. Pomocí fotografické techniky a optické 
koherenční tomografie poukázali na fakt, že přibývající mikroane-
urysmata (MA) a hemorrhagie (HM) do vzdálenosti průměru papily 
od centra makuly (foveoly) jsou zásadním prediktorem zhoršení stavu 
a pacienti by měli být neprodleně odesláni k vyšetření, nebob hrozí 
ireverzibilní pokles zrakové ostrosti, který v té době nemusí být ještě 
vyjádřen. Tuto změnu lze zaznamenat běžným oftalmoskopickým 
i biomikroskopickým vyšetřením.

Na tuto přednášku pak navázali oftalmologové z Itálie sdělením 
Laser treatment of diabetic macular oedema: toward a less invasive 
approach, kde zdůraznili výhody mikropulzního diodového laseru, 
který oproti konvenční terapii podle ETDRS představuje méně agre-
sivní ošetření, při shodných výsledcích. Další část tohoto panelu byla 
věnována možnostem intravitreálních aplikací anti-VEGF látek.

Přednáška Safety profiles of ranibizumab in diabetic versus 
non-diabetic AMD patients from randomized controlled trials au-
torů z Milána poukázala na shodná rizika podávání ranibizumabu 
při věkem podmíněné makulární degeneraci u pacientů s diabetem 
a nemocných, kteří nemají cukrovku.
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Další přednáška autorů z Paříže Evaluation of a new ranibizumab 
re-treatment criteria based on the RESOLVE study, která byla zalo-
žena na studii RESOLVE, ukázala možnost individuálního přístupu 
k opakovaným intravitreálním injekcím pro diabetický makulární 
edém, kdy indikací k další injekci je destabilizace procesu na sítnici, 
tedy změna zrakové ostrosti a tloušbky makuly. Tento způsob léčby 
vyžaduje pravidelné kontroly.

Universitní klinika ve Freiburgu sdělením Visual acuity response 
to ranibizumab stratified by baseline characteristics in diabetic ma-
cular edema (DME) (RESOLVE study) upozornila na vliv demografie 
a charakteristiky onemocnění na výsledky léčby ranibizumabem, 
přičemž jednoznačně potvrdila, že látka zlepšila zrakovou ostrost 
u všech pacientů oproti placebu a výsledek zlepšení je do značné míry 
ovlivněn právě uvedenými charakteristikami (TK, délka trvání DM 
a makulárního edému ap.).

Poslední přednáškou tohoto bloku byla opět přednáška z pořá-
dající university Evaluation of intravitreous dexamethasone drug 
delivery system in patients with persistent diabetic macular oedema, 
v níž autoři řešili problém perzistujícího makulárního edému. Ve 
velmi dobře koncipované a dokumentované přednášce konstatovali, 
že aplikace 70 µg dexamethazonu zlepšuje zrakovou ostrost, snižuje 
edém sítnice a snižuje extravazaci z cév sítnice.

Diskuse k celému bloku přednášek se točila převážně kolem 
otázky aplikace intravitreálních látek do oka. Především není jasné, 
kolikrát je možné aplikaci opakovat bez rizika poškození očních 
struktur. Profesor Fuller prohlásil, že se nejedná o kauzální léčbu, 
ale léčbu adjuvantní, jejímž úkolem je stav stabilizovat a pomoci je-
jímu definitivnímu řešení tedy destrukci ischemických zón. Doslova 
citoval Avicenu: „Principiis obsta, sero medicina paratur“ a zdůraznil 
také důležitost screeningu při prevenci DR. Jeho diskusní příspěvek 
zvedl vlnu odporu, především z řad mladých oftalmologů, ale jasné 
odpovědi na jeho otázku: „quo usque tandem“ se mu nedostalo.

Po přestávce následovala keynote lecture profesora Beverley 
Balkau Glycaemic threshold for diabetic retinopathy and diagnostic 
criteria for diabetes – from the DETECT-2 collaboration, na kterou 
navazovalo didakticky zajímavé sympozium Challenges of Diabetic 
Macular Oedema diagnosis vedené profesorkou Sjölie. Jednotlivé 
oddíly se týkaly hodnocení progrese diabetického makulárního 
edému pomocí optické koherenční tomografie (OCT), dále pak chyb, 
kterých se můžeme dopustit při hodnocení zobrazovacích technik 
a funkčně strukturálních korelací OCT a mikroperimetrie. Celé 
toto sympozium bylo založeno na velmi dobře dokumentovaných 
kazuistikách. Bezpochyby šlo z hlediska výuky především mladých 
kolegů o nejhodnotnější část konference.

Sobotní program zahájil blok přednášek s tématikou laborator-
ních studií a patofyziologie diabetu. Prvá přednáška z univerzity 
v Paříži Correlations between vascular response to flicker light and 
retinal function in normotensive patients with diabetes without dia-
betic retinopathy opět upozornila na důležitý fakt, že u diabetiků 
nejsou prvé změny izolovány jen na kapiláry sítnice – tedy buňky 
endotelu a pericyty, ale že jsou poškozeny neuroretinální struktury, 
jejichž defekty zřejmě předcházejí poruchám kapilár.

Tuto teorii potvrdila i druhá přednáška z Padovy Neuronal 
retinal damage in nonproliferative diabetic retinopathy: An in vivo 
quantitative study, kde autoři doporučili sledovat neurodegenerativní 
procesy pomocí SD-OCT.

Profesor Gustavsson z Lundu se zabývá problematikou cytokinů 
a přednesl zde zajímavou přednášku TNFα in diabetic retinopathy. 
Tuto přednášku bych rád rozebral podrobněji. V důsledku tkáňové-
ho poškození dochází k uvolňování vazoaktivních látek (histaminu, 
kininů), které ovlivňují průměr cév. Tyto faktory způsobují zvýšení 
permeability cév, vazodilataci kapilár a vazokonstrikci cév vedoucích 
krev směrem od poškození, čímž narůstá příliv imunokompetentních 
buněk a dochází tak k edému sítnice. Do cirkulace je uvolňována 
řada zánětlivých mediátorů – TNFα, IFNγ, IL-1, PAF, LTB4 a také 
složky komplementu (C3a, C5a), které iniciují zánětlivou odpověF. 
Vlivem těchto zánětlivých mediátorů se zvyšuje exprese adheziv-
ních molekul na povrchu fagocytů a cévních endoteliálních buněk. 
Důležitá je zde i role cytokinů, které jsou nezbytné jako iniciační 
stimul účinné zánětlivé odpovědi a jsou zodpovědné za koordinaci 
obranných mechanismů vnitřní imunity. Nicméně jejich nadprodukce 
a neadekvátní účinky mohou vést k vážným poškozením organismu. 
Mohutné navýšení koncentrací cytokinů v plazmě je pozorováno 
právě u diabetiků, které provázejí diabetické komplikace. Zde je 
kritickým mediátorem masivně uvolňovaný zánětlivý cytokin TNFα. 
V patologii DR a DMP hraje jednu z podstatných rolí zánět. Pokud 
se totiž podíváme strukturálně na změny na sítnice postižené DR 
s makulárním edémem, najdeme zde klasické známky zánětu, které 
již v prvém století před Kristem definoval římský encyklopedista 
a možná lékař Aulus Cornelius Celsus, tedy rubor, calor, dolor, 
tumor, functio laesa. Je známo, že nesteroidní protizánětlivé léky 
ale i nenasycená kyselina dokosahexenová dokáže příznivě ovlivnit 
diabetickou makulopatii a to přímou „cell-cell junkcí“ a změnou 
leukocytární adheze. Otvírá se tedy další možnost terapie DR. Toto 
téma zároveň nadneslo otázku použití kyseliny acetylsalicylové u DR, 
která byla před časem opuštěna, ale která se nyní znovu na základě 
nových skutečností dostává do centra zájmu oftalmologů. Profesor 
Gustavsson zdůraznil právě roli TNFα v regulaci endoteliálních 
funkcí kapilár.

Otázce pozitivního efektu inzulínu na pericyty se věnovala 
další přenáška italských autorů z Turína Possible positive effects of 
insulin in early pericyte loss. Z jejich experimentální práce vyplývá, 
že ochranným faktorem pericytů před poškozením je právě inzulín. 
Zde se velmi diskutovalo, zda obava z inzulínové terapie u diabetiků 
2. typu s DR a DMP je namístě či nikoliv.

Eva Kohner lecture byla věnována emeritnímu prof. Johnu 
Fullerovi z Londýna, jehož přednášku jsme měli možnost slyšet i na 
našem EASDec meetingu v Praze. Přednesl nádherně konzistentní 
přednášku The epidemiology of diabetic retinopathy – Insights 
from the EURODIAB study a byl za ni odměněn dlouhotrvajícím 
potleskem vstoje.

Poté následovalo plénum EASDec na němž nás profesorka Elżbi-
eta Bandurska-Stankiewicz pozvala do Gdaňsku, kde se bude konat 
21. EASDec meeting společně se satelitním sympoziem Hypertension 

Celsus Aulus Cornelius – Říman, činný v prvních desetiletích n. l. Autor encyklopedického díla Artes, pojednávajícího o rétorice, filozofii, náboženství, zemědělství a lékařství. Dochovala 
se poslední část – 8 knih De medicina. Ačkoli nelékař, měl v oboru rozsáhlé vědomosti a dovedl si utvořit o mnohých lékařských problémech i vlastní úsudek. Vedle hippokratovské sbírky 
a Galénových spisů je to jediné velké starověké dílo obsahující organicky uspořádanou celou tehdejší nauku o nemocech a jejich léčení. Nejcennější je část, pojednávající o chirurgii. V rene-
sanci i v pozdějších dobách byl považován za Cicerona lékařské vědy a tvůrce lékařského názvosloví. Jako první popsal například operační řešení katarakty metodou, která se bez zásadních 
změn používala až do 18. století. (Zdroj informací: archiv redakce)
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and Eye Diasease a to v termínu 13.–15. května 2011. V roce 2012 by 
se měl meeting konat v Dublinu a v roce 2013 v Benátkách.

Odpoledním program se zabýval epidemiologií a screeningem DR. 
V prvé přednášce The burden of diabetic macular edema with visual 
impairment se hovořilo o ekonomických aspektech diabetu. V USA 
to představuje 4,3 miliardy dolarů ročně u pacientů s DM a poruchou 
zrakových funkcí, zatímco náklady na léčbu a sociální péči u diabetiků 
bez poruchy vizu jsou téměř o 2/3 nižší. Komparativní studie z Dundee 
Screening for Diabetic Retinopathy: a Comparative Trial of Pho-
tography and Scanning Laser Ophthalmoscopy dokazuje, že nové 
technologie vyšetření nemusí vždy znamenat pokrok ve screeningu 
DR. Ve studii je srovnáván nový non-mydriatický širokoúhlý laser 
skenovací oftalmoskop se standardní fotografií v jednom a ve dvou 
polích (EURODIAB), které byly provedeny v mydriáze. Jako základní 
hodnotící metoda byla použita biomikroskopie. Nová non-mydriatická 
technologie je stejně přesná jako hodnocení kamerou v mydriáze, ale 
vykazuje statisticky signifikantně více technických chyb.

Další čtyři přednášky An Expert System for the Risk Estimation 
of the Presence of Sight Threatening Diabetic Retinopathy and its 
Implementation as an Internet Ressource; Automated disease/no di-
sease; Internet-served External Quality Assurance Grading testing in 
the English National Screening Programme for Diabetic Retinopathy 
(ENSPDR) a Information technology to control screening for diabetic 
retinopathy představily možnosti nových technologií nejenom auto-
matického zpracování dat, ale i hodnocení DR a zvážení rizikovosti 
vzhledem k rizikovým faktorům DM. Zároveň bylo ale poukázáno na 
nezastupitelnost lidského faktoru v hodnocení rizikových pacientů.

Posterová sekce obsahovala celkem 23 sdělní. Zde bych zmínil 
jen několik. Diabetic retinal screening through pregnancy uzavírá, že 
digitální fotografický screening je bezpečný, přesný a levný, přičemž 
bylo nutno ke klinickému oftalmologickému vyšetření odeslat pouze 
11 % pacientek.

Zajímavý poster se týkal synchisis scintillans Fixed, moving or 
shooting stars? A study of asteroid hyalosis. Za dobu tří let u poloviny 
sledovaných diabetiků došlo k nárůstu počtu asteroidních tělísek. 
U většiny z nich pak nebylo možno provést hodnocení sítnice pro 
DR digitálně a krajně obtížně biomikroskopicky.

Osobně mne velmi zaujala londýnská studie HbA1c knowledge 
in retina screening patients. Z téměř tisícovky pacientů 97 % (!!!) 
vědělo málo, nebo vůbec nic o glykovaném hemoglobinu a jeho ak-
tuální hladině. Znalosti byly o něco lepší u diabetiků 1. typu, kterých 
bylo ale jen 6,1 %. Netroufám si odhadnout, o kolik by byly znalosti 
našich pacientů lepší.

Poster Transcutaneous oximetry but not arterial toe blood 
pressure predict macula thickness in patients with chronic diaabetic 
foot ulcer konstatoval, že transkutánní oxymetrie měřená na noze 
může predikovat nárůst makulárního edému u pacientů s chronickou 
diabetickou ulcerací na noze. Naproti tomu arteriální tlak měřený na 
noze neukazuje na žádnou korelaci s makulárním edémem.

Spontánní variace makulárního edému byla tématem práce 
Mid-term spontaneous variations of diabetic macular oedema: 
association with blood pressure variability and glycemic instability. 
Práce poukazuje na jasný vliv diurnálního kolísání krevního tlaku 
a glykémie na makulární edém. Znovu to potvrzuje důležitost kom-
penzace těchto dvou rizikových faktorů.

Na závěr byly dvě keynote lecture. Antonia Joussen z Berlína 
v přednášce The role of inflammation in diabetic retinopathy znovu 

připomněla histopatologické změny na cévách diabetika, jež mají 
charakteristické znaky zánětu a otevřela otázku vlivu antiflogistik 
v léčbě DR, ale především makulárního edému.

Profesorka Gabriele Lang přednostka očního oddělení sítnicové 
a laserové chirurgie na universitě v Ulmu v přednášce Late breaking 
news: 12 month safety and efficacy in RESTORE study zhodnotila 
roční výsledky studie. Dle těchto výsledků je zatím zcela zřejmé, že 
kombinovaná terapie makulárního edému laserovou mřížkovou foto-
koagulací a intravitreálním podáním ranibizumabu vede ke zlepšení 
zrakové ostrosti ve 43 % případů. Léčba samotným laserem stabilizuje 
nález, ale zraková ostrost se zlepší jen u 16 % nemocných. Samotná 
intravitreální aplikace zlepšuje nález u 37 % pacientů. Tyto výsledky 
jsou obdobné jako ve sledovaných amerických studiích Diabetic Reti-
nopathy Clinical Research Network. Studie RESTORE představuje 
optimistickou budoucnost při řešení hlavní příčiny poklesu centrální 
zrakové ostrosti u diabetiků.

Nakonec byla předána cena za nejlepší poster: Prevalence and 
type of diabetic retinopathy in Nigeria: findings of the Nigeria nati-
onal blindness and visual impairment survey.

Závěrem se s námi rozloučili organizátoři meetingu a pozvali nás za 
rok do Gdaňsku. Abstrakta všech přednášek i posterů lze nalézt v tře-
tím čísle letošního ročníku European Journal of Ophthalmology.

Za Českou republiku se kromě autora článku zúčastnila MUDr. 
Krčilová. Diabetologů bylo tradičně méně a bohužel se z České 
republiky opět nezúčastnil nikdo.

Meeting se konal ve vojenské akademii, jež založil Ludvík XV. 
a kterou absolvoval i Napoleon, do jehož výstupního listu zde napsali: 
„Budou-li okolnosti příznivé, mohl by postupovat nahoru“. Interiér 
je v klasicistním stylu a zde nás zaujala kaple se čtyřbokou kopulí 
s nádherně kovaným zábradlím od Ange-Jacques Gabriela, který 
i celou akademii navrhl.

Vzhledem k tomu, že toto místo není běžně přístupné, byl to 
skutečně zážitek, obzvlášb když jsme potkávali kadety ve slavnostních 
červenomodrých stejnokrojích cválající na koních.

Slavností večeře se konala v proslavené vile Princezny Winnaretta 
Singer de Polignac, která byla dcerou amerického vynálezce šicího 
stroje Singera a jejíž život byl těžce poznamenán v té době velmi 
neobvyklými lesbickými vztahy. Byla velkou mecenáškou umění, 
především hudby. V salonu, kde nás přivítal profesor Yves Pouliquen 
známý oftalmolog a současný prezident nadace, hrály v minulosti 
takové osobnosti jako byl Debussy, Stravinsky, Ravel, Manuel de 
Falla i další a na našich místech sedávali a poslouchali koncerty 
Claude Monet, Isadora Duncan, Jean Cocteau, Marcel Proust, Serge 
Diaghilev a mnozí jiní. V této koncertní síni jsme vyslechli skladby 
Johannese Brahmse skvěle interpretované mladými umělci. Na 
vysoké úrovni byl i kulinární zážitek.

Příští sjezd EASDec se koná v polském Gdaňsku od 13. do 15. 
května 2011. Vše potřebné lze nalézt na stánkách www.easdec.org.

doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc.
Oční ambulance CD IKEM a FTN
Vídeňská 800
140 00 Praha 4
e-mail: tomas.sosna@tfn.cz 
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Zpráva z kongresu

70. výroční kongres
Americké diabetologické asociace
pohledem českého lékaře

Marcela Szabó

Ve dnech 25.–29. 6. 2010 proběhl v Orlandu ve státě Florida 70. 
výroční kongres Americké diabetologické asociace (ADA). Zúčast-
nily se jej tisíce diabetologů z celého světa. Jelikož se jednalo o ná-
rodní kongres, postgraduální přednášky byly prezentovány zejména 
americkými lékaři, některé vyzvanými zahraničními hosty. Kongres 
byl však s mezinárodní účastí a prezentace výsledků originálních vě-
deckých prací z různých oblastí diabetologie byla formou přednášek 
a posterů umožněna také zahraničním lékařům. Potěšitelné je, že 
několik z nich zaznělo také z úst lékařů z České republiky.

Slavnostní Bantingova přednáška nebyla letos zaměřena vědecky, 
ale klinicky. Prezident ADA dr. Bergenstal z Minneapolis přednesl 
svou prezentaci věnovanou týmové péči o diabetika, v níž srovnal 
léčbu diabetika vedenou ošetřujícím lékařem vs. skupinou speciali-
zovaných odborníků (lékař, sestra, edukační sestra, nutriční sestra, 
sociální pracovník…). Zdůrazňoval zejména vyšší efekt edukace 
pacienta týmem odborníků ve srovnání s edukací poskytovanou 
pouze ošetřujícím lékařem. Český lékař sedící v auditoriu nemohl 
nesrovnávat – vyzvedávaná týmová péče až příliš připomínala péči 
o diabetika již řadu let poskytovanou pacientům v diabetologických 
centrech v České republice. O řadu pacientů v USA však pečuje 
praktický či rodinný lékař (včetně diabetiků 1. typu), proto byla 
přednáška pro péči o diabetika v USA jistě přínosná.

Tematicky na tuto přednášku navazoval i blok o léčbě diabetic-
ké nohy, kde dr. Armstrong, profesor chirurgie z Arizony, hovořil 
o nutnosti multidisciplinárního přístupu k léčbě syndromu diabetické 
nohy, je-li naším cílem snížení počtu amputací.

Stejně jako v České republice i v USA je velkým problémem léčba 
obézního diabetika 2. typu, proto sympozium nazvané „Nové cesty 
léčby diabetu 2. typu a obezity“, patřilo k nejnavštěvovanějším. Byly 
zde představeny dva možné způsoby léčby obézního diabetika 2. typu 
– pomocí farmakogenetiky a bariatrické chirurgie. Sympozium zahájil 
přednáškou nazvanou „Perzistence hnědé tukové tkáně u dospělých 
a léčebné možnosti tohoto odhalení“ dr. C. Kahn působící v Joslin 
Diabetes Center a na lékařské fakultě univerzity v Harvardu. Role 
bílé tukové tkáně v procesech vedoucích ke zvýšení inzulínové rezis-
tence je známa dlouho. Novými zjištěními však jsou poznatky o hnědé 
tukové tkáni – ta spaluje energii, místo toho aby ji skladovala, čímž 
může chránit organismus před nabíráním na hmotnosti a zvyšováním 
inzulínové rezistence. Až dosud byl hnědý tuk považován za rudi-
mentární tkáň, která mizí v dětství. Dr. Kahn ve své práci prokázal 
u štíhlých dospělých mladého a středního věku přítomnost hnědé 
tukové tkáně, která je aktivována při vystavení organismu nízkým 
teplotám. Byla tedy vyslovena hypotéza, že obezita může vzniknout 
z nepoměru mezi množstvím bílé a hnědé tukové tkáně. 

Na tuto přednášku navázal Dr. B. Spiegelman z Onkologického 
Institutu Harvardské univerzity příspěvkem „Nové cesty k regulaci 
tukové tkáně – aspekty pro novou léčbu“. Redistribuce tělesného 
tuku léky ovlivňujícími PPARγ je pozorována řadu let.Vědecký tým 
dr. Spiegelmana byl první, který identifikoval nukleární receptory 
PPARγ, regulující vývoj tukové tkáně. Nově jeho tým objevil možný 
vliv PPARγ na diferenciaci buněk tukové tkáně, kterou popsal jako 
možné hnědnutí (browning) bílých tukových buněk.

V přednášce nazvané „Odkrytí nových přístupů v léčbě diabetu 
2. typu pomocí bariatrické chirurgie“ referovala dr. A. Goldfine, rovněž 
pracující v Joslin Diabetes Center a na lékařské fakultě Harvardské 
univerzity, o svých zkušenostech s pacienty po bariatrických výko-
nech. Nejčastěji se jednalo o diabetiky, kteří podstoupili restrikční 
malabsorpční výkon zvaný Roux-en-Y gastric bypass. U pacientů 
nejenže došlo po výkonu ke snížení glykémie nalačno a inzulínové 
rezistence, ale u mnoha z nich během několika dní po operaci k úpl-
né normalizaci metabolismu glukózy. Tato metabolická zlepšení 
předcházela výraznější redukci hmotnosti, která se dostavila až 
následně. V diskusi k této přednášce byla vyslovena hypotéza, že 

Obr. č. 1: Plakát 70. kongresu ADA

Obr. č. 2: Orange County Convention Center
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na tak rychlé normalizaci tolerance glukózy se může podílet zásah 
bariatrické operace do sekrece inkretinů – hormonů produkovaných 
gastrointestinálním traktem (GLP-1 a GIP).

Kardiovaskulární komplikace jsou stále nejčastější příčinou smrti 
a invalidizace diabetiků 2. typu, s očekáváním jsem tedy navštívila 
přednášky věnované této tematice. Přednáška o studii ACCORD ve 
svém názvu slibovala publikaci nových aspektů této práce. Jelikož 
designéři studie stále uvádějí, že příčiny vyšší celkové úmrtnosti ve 
skupině s intenzivní léčbou glykémie se analyzují, předpokládala 
jsem, že zde budou uvedeny výsledky této analýzy. Čím větší bylo 
však mé očekávání, tím výraznější bylo mé zklamání z této přednášky. 
Žádné nové skutečnosti ohledně celkové úmrtnosti ve větvi zabý-
vající se léčbou glykémie nezazněly. Byla pouze uvedena již známá 
zvýšená incidence hypoglykémií v intenzivně léčené skupině a opět 
byl designéry popřen vztah vyšší celkové úmrtnosti a hypoglykémií 
– bylo uvedeno, že šlo o vyšší výskyt smrtí z kardiovaskulárních příčin 
(již dříve známá data). Byly prezentovány výsledky větví ACCORD 
lipid a ACCORD hypertenze – tato data byla již rovněž zveřejněna 
na jaře letošního roku.

Skutečně nová data byla publikována v přednášce o studii BARI 
2D. Výsledky hlavních cílů této studie (význam revaskularizace 
diabetiků 2. typu pro ICHS) byly publikovány již dříve (loni). Post-
-hoc analýza klinické studie BARI 2D prokázala u diabetiků 2. typu 
s ischemickou chorobou srdeční léčených preparátem rosiglitazon vs. 
bez rosiglitazonu (ostatními antidiabetickými farmaky: ostatními 
inzulínovými senzitizéry, inzulínovými sekretagogy, inzulínem) 
statisticky nižší výskyt (p=0,01) kombinovaného cíle složeného ze 
smrti + infarktu myokardu + CMP; statisticky nižší výskyt (p=0,02) 

CMP; nesignifikantně nižší výskyt (p=0,15) infarktu myokardu, ne-
signifikantně vyšší výskyt (p=0,35) srdečního selhání a signifikantně 
vyšší výskyt (p=0,03) zlomenin.

Již tradičně bylo výborně zajištěno logistické a technické zvládnutí 
kongresu. Konference proběhla v Orange County Convention Center, 
což je ohromná budova s desítkami přednáškových sálů, které bez pro-
blémů pojaly tisíce přítomných (obr. č. 2). Přestože se na začátku kon-
gresu registrovaly tisíce účastníků, celý proces díky velkému množství 
registračních míst proběhl během několika minut (obr. č. 3). Jakékoli 
informace byly poskytovány řadou dobrovolníků bez delšího čekání 
(obr. č. 4). Slavnostní přednášky, které byly více navštěvovány, byly ve 
výborné kvalitě audi-
ovizuálně přenášeny 
do vedlejších sálů.

Jako obvykle mi 
nezbylo, než obdi-
voval přesnost a dis-
ciplinovanost před-
sedajících a před-
nášejících. Každá 
p ř e d n á š k a  b y l a 
zahájena vždy včas 
a nikdo z přednášejí-
cích si nedovolil pře-
sáhnout stanovený 
časový limit (každý 
věděl, že by mu byla 
přednáška ukončena 
po dovršení vyme-
zeného času). Zde 
se máme od ame-
rických kolegů stále 
čemu učit.

MUDr. Marcela Szabó
ALMEDA, a. s.
Alšova 462
277 11 Neratovice 

Obr. č. 3: Registrace

Obr. č. 4: Informace

Obr. č. 5: Vstupní hala Orange County Convention Center

Obr. č. 6: Upoutávka ADA
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www.nefrologie.eu
– stránky pro pacienty s onemocněním 
ledvin i jejich lékaře

Jana Smržová

Z internetu

V naší populaci je kolem 10 % lidí s onemocněním ledvin, velké 
procento z nich o něm ale neví. Přibližně 5 % populace má dokonce 
středně závažnou nebo závažnou ledvinnou nedostatečnost. Tito lidé 
jsou více než progresí ledvinného onemocnění ohroženi zvýšenou 
kardiovaskulární mortalitou a potřebují zvýšenou péči. Vzhledem 
k počtu nefrologů a organizaci péče nemohou být všichni tito nemocní 
ve sledování nefrologa a jsou podle svých dalších onemocnění ošetřo-
váni internisty, diabetology, kardiology, urology či praktickými lékaři. 
Stránky www.nefrologie.eu se proto snaží těmto specialistům při léčbě 
pacientů s onemocněním ledvin pomoci. Z vlastní zkušenosti autorky 
však i nemocní léčení nefrologem z informací na těchto stránkách 
profitují, navíc informace poskytnuté touto cestou šetří „čas i nervy“ 
lékaře.

Nemocní a jejich rodinní příslušníci se na stránce mohou dozvědět 
základní informace o funkci ledvin, o jejich vyšetření, o onemocněních 
ledvin a komplikacích nemocí ledvin (ledvinné nedostatečnosti). Dů-
kladně je probrána dieta i životní styl při těchto ne-
mocech. Sestavení odpovídající diety napomáhají 
podrobné výživové tabulky. Pacientům se závažnou 
ledvinnou nedostatečností nebo ledvinným selhá-
ním jsou určeny kapitoly o náhradě funkce ledvin 
– hemodialýze, peritoneální dialýze a transplantaci. 
Informace zde obsažené by jim měly především 
pomoci při výběru pro ně vhodné formy náhrady 
funkce ledvin a snížit úzkost, kterou v nemocných 
ledvinné selhání, jeho komplikace i jeho léčba vyvo-
lává. Neznámé výrazy jsou objasněny ve slovníčku. 
Orientaci na stránce zjednodušuje vyhledávač.

Pokud pacienti nenajdou odpověF na své otáz-
ky v textech, mohou v internetové poradně Otázky 
a odpovědi položit otázku, kterou autorka zodpoví 
do několika dnů, v akutních případech ještě tentýž 
den. Takových zodpovězených otázek, roztříděných 
podle tématu, je zde již téměř 900.

V kapitole Vaše zkušenosti se mohou nemocní 
podělit s ostatními o své zkušenosti a starosti. Zob-
razení e-mailové adresy umožňuje také kontakt 
mezi nemocnými, už mimo tyto stránky. 

Zdraví zde najdou doporučení, jak si zachovat 
zdravé ledviny co nejdéle. 

S lékaři-nefrology spolupracuje autorka 
prostřednictvím stránek na právě probíhající 

celorepublikové studii PREPARE (Kvalita predialyzační péče o pa-
cienty zahajující léčbu náhradou funkce ledvin a její důsledky), jíž se 
účastní polovina všech dialyzačních středisek v republice a která je 
podpořena Českou nefrologickou společností. Studie si klade za cíl 
charakterizovat skupinu pacientů odeslaných k nefrologovi pozdně 
a extrémně pozdně (méně než 6, resp. méně než 1 měsíc před za-
hájením dialýzy), identifikovat skupiny lékařů odesílajích pacienty 
zavčas a pozdně, zhodnotit kvalitu predialyzační přípravy a důsledky 
pozdního odeslání pro pacienta. Cílem je zlepšit péči o tuto skupinu 
vysoce rizikových nemocných. Uvedený projekt navazuje na předchozí 
pilotní studii provedenou na Dialyzačním a nefrologickém oddělení 
Fakultní nemocnice Brno.

V minulosti byla touto cestou realizována multicentrická studie 
léčby cinacalcetem MMM (Management Mimpary na Moravě), jejíž 
výsledky jsou na stránkách prezentovány.

Užitečné mohou být pro lékaře i další internetové odkazy.
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MUDr. Jana Smržová, Ph.D.
INMED s. r. o. – Interní, nefrologické a dialyzační centrum 
Svitavy
U Nemocnice 4
568 02 Svitavy
e-mail: jsmrzova@gmail.com

Vladimír Teplan, Olga Mengerová

Dieta a nutriční opatření
u chorob ledvin

Jak připomínají autoři publikace, „poruchy metabolismu a výživy představují jeden z klíčových pro-
blémů současné medicíny… V civilizovaném světě, kde není nedostatek živin, se problematika přesouvá ke 
kvalitativním ukazatelům.“ 

Onemocnění ledvin jsou často spojena s poruchami metabolismu. Metabolické poruchy se objevují 
také v souvislosti s dialyzační léčbou, je nutné počítat rovněž s metabolickými účinky imunosupresivních 
léků podávaných po transplantacích ledvin. Autoři proto, na základě svých dlouholetých zkušeností, předkládají čtenářům shrnutí 
stávající poznatků týkajících se metabolismu a výživy v nefrologii.

V první, „nefrologické“ části knihy prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc., uvádí fyziologické předpoklady pro funkci ledvin a dále 
se zabývá poruchami metabolismu bílkovin a aminokyselin, lipidů, sacharidů, vitamínů a stopových prvků. Následující kapitoly jsou 
věnovány metabolickému a nutričnímu stavu a možnostem jeho ovlivnění při chronické renální insuficienci, v závislosti na způsobu 
léčby (konzervativní, hemodialyzační, s využitím peritoneální dialýzy a po transplantaci ledviny). Zařazeny jsou také léčebné postupy 
v případě akutního poškození a selhání ledvin.

Druhá část, jejíž autorkou je nutriční terapeutka Olga Mengerová, je zaměřena na nutriční péči a dietní opatření u nejčastějších 
onemocnění ledvin a močových cest. I zde je přihlédnuto ke způsobu léčby. Tato část obsahuje návrhy jídelníčků, nutriční hodnoty 
jednotlivých pokrmů i konkrétní recepty.

Publikace je zpracována velmi přehledně, čemuž napomáhají mimo jiné zařazené tabulky (celkem 25). Přestože je svým zaměřením 
určena především nefrologům a nutricionistům, užitečné informace v ní naleznou i další odborníci.

Mladá fronta, edice Aeskulap, Praha, 2010. ISBN 978-80-204-2208-8. 
1. vydání, 156×232 mm, 354 stran, pevná vazba, barevně.
Doporučená cena 420 Kč (zvýhodněná cena 378 Kč).
Publikaci je možné objednat na webové adrese www.kniha.cz

Stránky vznikly v roce 2006 právě z důvodu nedostatečné in-
formovanosti laické a částečně i odborné veřejnosti o nemocech 
ledvin. Po celou dobu jsou průběžně doplňovány a aktualizovány. 
Autorkou všech textů je MUDr. Jana Smržová, Ph.D., která v obo-
ru nefrologie pracuje 10 let. Webovým administrátorem a prvním 
laickým čtenářem textů je Mgr. Martin Dvořák, Ph.D. Průměrná 
návštěvnost stránek setrvale vzrůstá a v současné době je kolem 180 
přístupů/den. Stránky nejsou nikým sponzorovány a na jejich obsah 
mají vliv pouze autoři.

Design stránek je záměrně jednoduchý a použité písmo velké, aby 
stránky byly přehledné a text čitelný i pro starší občany.

Stránky www.nefrologie.eu se tedy snaží zvýšit informovanost 
o nemocech ledvin a jejich léčbě u laiků i zdravotníků. Jsou orien-
továny především na pacienty a laickou veřejnost, ovšem i lékaři jiné 
specializace než nefrologie zde mohou najít užitečné informace. 
Materiály pro pacienty, které jsou zde dostupné, mohou lékařům 

i sestrám usnadnit jejich práci, ušetřit čas a omezit nutnost opakova-
ného podávání stále stejných informací. Dobře informovaní nemocní 
lépe spolupracují, a tak je jejich léčba mnohdy méně komplikovaná 
a pro zdravotníky radostnější; pacienti samotní se navíc často cítí 
lépe, jsou méně úzkostní a snáz se vyrovnávají s omezeními, které 
jim jejich nemoc klade.
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Fyziolog Bernardo Alberto Houssay zastupuje v našich me-
dailoncích významných světových diabetologů poměrně exotickou 
jihoamerickou zemi – Argentinu.

Byl jedním z osmi dětí francouzských přistěhovalců Alberta a Clary 
(rozené Laffontové) Houssayových. Narodil se v rodině právníka 
v hlavním městě Argentiny Buenos Aires a byl považován za zázračné 
dítě. Do svých 13 let získal s vyznamenáním titul bakaláře na soukromé 
škole Colegio Britanico. Již jako čtrnáctiletý byl přijat na farmaceutic-
kou školu na univerzitě v rodném městě. Tuto školu absolvoval v 17 
letech jako nejlepší student v ročníku a potom od roku 1904 studoval 
medicínu na univerzitě v Buenos Aires. Od svých 21 let (ještě za studia) 
pracoval jako asistent na fyziologickém oddělení lékařské fakulty. Jeho 
doktorská disertační práce o hypofýze (toto téma ho pak provázelo 
celým jeho dalším vědeckým životem) byla vyhodnocena jako nejlepší 
vědecká práce roku a byla odměněna cenou univerzity.

Po dokončení lékařských studií začal v roce 1910 pracovat jako 
asistent na fyziologickém oddělení lékařské fakulty univerzity (zde 
o rok později publikoval svou první vědeckou práci). Za další dva 
roky převzal funkci šéflékaře v nemocnici Alvear v Buenos Aires 
a byl jmenován profesorem fyziologie na vysoké škole veterinární. 
V roce 1919 byl jmenován vedoucím katedry fyziologie na lékařské 
fakultě, kde působil téměř 25 let až do roku 1943 a významně se 
zasloužil o to, že se toto pracoviště stalo jedním z nejprestižnějších 
center fyziologického výzkumu ve světě. 

Tehdy došlo v Argentině k vojenskému převratu a diktátorský 
režim jej pro jeho liberální postoje donutil opustit akademickou půdu 
a univerzitní funkce (stejně jako 150 jeho dalších vysokoškolských 
kolegů). Nebál se otevřeně vyjádřit svůj názor na potřebu dalšího 
demokratického vývoje Argentiny. V roce 1945 se po amnestii mohli 
všichni na krátkou dobu na akademickou půdu vrátit, ale následné 
druhé propuštění bylo na dlouhých 10 let. Ačkoliv měl Houssay na-
bídky k působení na zahraničních univerzitách, nepřijal je a zůstal 
v Argentině. V této době pokračoval ve svých výzkumech za podpory 
sponzorů, jakými byla např. Sauberanova nadace. 

Teprve v roce 1955 po pádu vlády Juana Dominga Peróna (1895–
1974) se mohl vrátit na univerzitu v Buenos Aires, kde pracoval až 
do svého odchodu do důchodu. Od roku 1957 byl rovněž ředitelem 
Národní vědecké a technické výzkumné rady, kterou sám založil 
a koncipoval. V této funkci významně podporoval další rozvoj řady 
výzkumných ústavů v zemi.

Současně pracoval i jako praktický lékař na různých klinikách 
a jako pomocný lékař v městské nemocnici. Dá se ale říci, že se již od 

roku 1917 věnoval převážně výzkumu. Ve svém vědeckém působení 
byl zpočátku výrazně ovlivněn pracemi známého francouzského 
lékaře Claude Bernarda (1813–1878). Později vedl Ústav experimen-
tální patologie a Laboratoř experimentální fyziologie a patologie 
Národního hygienického ústavu (v letech 1915–1919), byl ředitelem 
soukromě financovaného Ústavu biologie a experimentální medicíny 
v Buenos Aires (v době po nuceném odchodu z univerzity). 

Byl rovněž členem řady argentinských akademií (mj. Argentinské 
národní lékařské akademie, Národní akademie věd, Akademie poli-
tických věd v Buenos Aires, aj.), 38 zahraničních akademií a mnoha 
dalších zahraničních vědeckých institucí (16 biologických, 11 endo-
krinologických, 7 fyziologických a 5 kardiologických) z USA, Velké 
Británie, Německa, Francie, Itálie, Španělska, ale třeba i Vatikánu 
(papežská Akademie věd) a dalších zemí. Obdržel čestné doktoráty 
mnoha univerzit (mj. v Harvardu, Oxfordu, Cambridgi, na pařížské 
Sorbonně a v 15 dalších). Je držitelem Daleovy medaile londýnské 

Bernardo Alberto Houssay 
(10. 4. 1887 – 21. 9. 1971)
Josef Švejnoha

Kapitoly z historie
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endokrinologické společnosti z roku 1960 a státních vyznamenání 
několika zemí. Podle jeho učebnic fyziologie, vydávaných zejména ve 
španělštině a portugalštině, se učili po dlouhá léta studenti na všech 
univerzitách v Jižní Americe.

Houssay rozpracoval téměř všechny oblasti fyziologie, především 
endokrinologii, vědu o žlázách s vnitřní sekrecí a jejich chorobách. 
Velkou pozornost věnoval studiu kontroly procesu výživy endokrin-
ními žlázami. Pracoval na řadě témat v oblasti farmakologie a fyzio-
logie, mj. se zabýval fyziologií oběhu a dýchání, imunitou, nervovým 
systémem a trávicí soustavou a stal se rozhodující vědeckou autoritou 
v řadě oborů pro celou oblast Latinské Ameriky. 

Jeho jméno je v historické posloupnosti bádání o cukrovce a je-
jím léčení vzpomínáno několikrát. Prozkoumal vylučování inzulínu 
slinivkou břišní a objevil regulační faktory tohoto procesu. Studoval 
také jiné formy „experimentálních cukrovek“.

V roce 1924 zjistil, že pes zbavený slinivky břišní nezahyne na 
cukrovku, odstraní-li se mu současně s pankreatem také podvěsek 
mozkový (hypofýza). V roce 1930 Houssay spolu s americkým fy-
ziologem Harweyem Williamem Cushingem (1869–1939) studovali 
vztah funkce předního laloku hypofýzy ke glycidovému metabolismu 
(Cushingovým jménem je dodnes nazváno hormonální onemocnění 
vznikající z poruchy hypofýzy). Zabýval se v této souvislosti problémy 
látkové výměny uhlovodíků, bílkovin a tuků. Zjistil, že hypofýza 
má vliv na produkci cukru, objevil existenci hormonální rovnováhy, 
bez které by látková výměna uhlovodanů nebyla možná, a dospěl 
k závěru, že právě porucha této rovnováhy je příčinou onemocnění 
cukrovkou. A konečně v roce 1944 objevil Houssay úlohu funkce 
hypofýzy v etiopatogenezi diabetu.

Objev inzulínu nezodpověděl ještě otázku, proč cukrovka vzniká 
a proč u některých lidí přestanou buňky Langerhansových ostrův-
ků pracovat. Právě zjištění Houssaye o souvislosti slinivky břišní 
s hypofýzou vneslo do tohoto problému více světla. Potvrdila se tu 
řídící funkce podvěsku mozkového v souboru žláz s vnitřní sekrecí 
(nadledvinek, štítné žlázy, pohlavních žláz, aj.). Ukázalo se, že exis-
tuje všeobecná endokrinní soustava, kterou biologicky řídí právě 
hypofýza, jež je schopna vylučovat odděleně asi tucet jiných hormonů, 

působících na jiné žlázy. Příliš velké množství hypofyzárního hor-
monu má za následek malou produkci hormonu pankreatu a naopak 
jeho nedostatek způsobuje nadměrné vylučování inzulínu.

Již jako uznávaný vědec získal Bernardo Alberto Houssay spolu 
s americkými manželi, pocházejícími z Prahy, Carlem Ferdinandem 
Corim (1896–1984) a Gertou Theresou Coriovou (1896–1957) – ta 
mimochodem studovala medicínu na tehdy ještě německé univerzitě 
v Praze – v roce 1947 Nobelovu cenu za medicínu a fyziologii za ob-
jev významu hormonu předního laloku hypofýzy v látkové přeměně 
cukrů. Byla to vůbec první Nobelova cena, kterou obdržel vědec 
z Argentiny a celé Jižní Ameriky. 

Jako pedagog vychoval mnoho žáků, z nichž se nejvíce proslavili 
Eduardo Braun-Menendéz (1903–1959) a Miguel Rolando Covian 
(1913–1992), pozdější ředitel Ústavu fyziologie na Lékařské fakultě 
v Ribeirao Preto při univerzitě v Sao Paulo, který je považován 
za zakladatele brazilské neurofyziologie. Houssay publikoval více 
než 600 vědeckých prací (statí a článků a několik knih, z nichž 
připomeňme alespoň tři – „Funkce hypofýzy“ (1936), „Hypofýza 
a vylučování inzulínu“ (1942) a „Role hypofýzy v metabolismu sa-
charidů“ (1947).

K zajímavostem ve vědecké práci Houssaye patří jistě také to, že se 
současně zabýval výzkumem účinku jedovatých látek štírů, pavouků 
a podobných živočichů, a že hodně energie věnoval také zlepšení 
organizace argentinského zdravotnictví, podpoře rozvoje vysokých 
škol a lékařského vzdělávání a vědeckého výzkumu v Argentině 
a v dalších zemích Jižní Ameriky. Dodejme, že se oženil s chemičkou 
Marií Angelicou Catanovou (1895–1962), s níž měl tři syny (Alberta, 
Hectora a Raula). Zemřel v roce 1971 v Buenos Aires a pohřben je 
na zdejším hřbitově La Chacarita.

Mgr. Josef Švejnoha
U kombinátu 39
100 00 Praha 10 
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Redukční dieta

Principy redukční diety – mýty a realita
Veronika Marková
Endokrinologický ústav, Praha

Typy módních diet

Atkinsonova dieta (dieta s nízkým 
obsahem sacharidů, dříve také bodová)

Je založena na principu snížení příjmu 
sacharidů (pod 30 % z denního energe-
tického příjmu). Bez omezení je možné 
konzumovat tučné maso, máslo a další 
mléčné výrobky s vysokým obsahem tuků 
a některé druhy zeleniny (listový špenát, 
okurky, brokolice). Zakázány jsou všech-
ny potraviny obsahující sacharidy – slad-
kosti, chléb, těstoviny, rýže, veškeré další 
obiloviny, brambory a ovoce.

Nedostatek sacharidů ve stravě vede 
k vyčerpání glykogenových zásob, organis-
mus se silně odvodňuje a navíc ketogenní 
efekt diety (pokud organismus začne vyu-
žívat jako výhradní zdroj energie tuk, vzni-
kají ketolátky) je spojen s menší chutí k jíd-
lu. K tomu se připojuje sytící efekt bílkovin, 
jejichž příjem je také vyšší a výsledkem je 
menší příjem jídla a redukce hmotnosti. 

Velmi nízký je pak příjem vápníku a vlákni-
ny. Vysoký příjem tuků bývá spojován se 
vznikem některých nádorů (zejména nádo-
ry prsu, vaječníků a tlustého střeva).

Dieta je zcela nevhodná pro dlouhodobý 
redukční režim, pro osoby trpící metabo-
lickými onemocněními.

Dělená strava

Je postavena na teorii, že lidské tělo 
hůře tráví bílkoviny a sacharidy společně, 
což ve svém důsledku vede k nadměrné 
zátěži zažívacího systému, zpomalení lát-
kové výměny a ke vzniku obezity. Z těch-
to důvodů jsou potraviny děleny do tří 
skupin: na potraviny obsahující převahu 
sacharidů, bílkovin a na potraviny neut-
rální, které lze jíst kdykoliv.

V jídelníčku by měl převažovat příjem 
zeleniny a ovoce, přednostně v syrovém 
stavu. Obecně je kladen důraz na kvalitu 
a veškerá tepelná úprava by měla být co 
nejšetrnější. 

V honbě za štíhlou postavou jsou mnozí z nás ochotni obětovat nejen značnou 
finanční částku, ale i svůj zdravý rozum. Vlivem sdělovacích prostředků na nás ze 
všech stran útočí zaručené módní diety, které nám dopomohou ke štíhlé linii, sli-
bují rychlý bezpracný úbytek na váze za poměrně krátkou dobu, aniž bychom se 
museli více hýbat, či se nějak dlouhodoběji omezovat. Je pro nás lákavé podleh-
nout těmto zdánlivě bezpečným doporučením.

Tyto diety jsou však velmi nevhodné, neřeší příčinu obezity (nesprávné stravovací 
návyky a životní styl), ani jiná závažnější onemocnění. Zpravidla bývají jednostran-
né, nevyvážené, chuAově fádní, s nedostatkem či nadbytkem základních živin, čímž 
zvyšují riziko metabolických onemocnění, mezi něž patří např. diabetes mellitus, 
ateroskleróza, dna, osteoporóza, karcinomy, žlučníkové koliky, a jiné. 

Dieta funguje díky tomu, že si všímá-
me skladby svého jídelníčku a také pro-
to, že celkově omezíme zkonzumované 
množství jídla. Z hlediska nerovnoměr-
ného rozložení živin je nevhodná pro dia-
betiky II. typu.

Tukožroutská polévka

Je založena na každodenní konzumaci 
tzv. tukožroutské polévky složené z velké-
ho podílu vody a zeleniny (zelí, kořenová 
zelenina, rajčata, papriky a cibule v libo-
volném poměru), kterou lze ochutit bujo-
nem, solí a vhodným polévkovým koře-
ním. Množství na porci není stanoveno, 
dá se jíst neomezeně.

Tato dieta způsobuje silné odvodně-
ní a značný úbytku svalové hmoty. Ne-
doporučuje se k dlouhodobému užívání 
z důvodu karence živin, vitaminů a růz-
ných antioxidantů. Po návratu k běžným 
stravovacím zvyklostem se dostavuje 
jo-jo efekt.

Jednodruhové diety (citrusová, 
vajíčková, ananasová, banánová, …)

Dodržování jednodruhových diet je 
v podstatě velmi jednoduché, ale také vel-
mi stereotypní. Konzumuje se jeden typ 
potravin nebo jedna potravina po celý 
den. Maximální energetická hodnota jí-
delníčku je 4 000 KJ/den.

Úbytek váhy je tvořen ztrátou vody 
a svalové tkáně, dále dochází k deficitu 
živin, vitaminů, minerálních látek, osla-
bení imunity, mohou se objevit trávicí 
obtíže či žlučníkové koliky. Po ukončení 
diety následuje jo-jo efekt.

Principy správné
redukční diety

Zásadou úspěšného redukčního reži-
mu je pravidelné stravování s omezeným 
příjmem tuků a jednoduchých sacharidů 
a s dostatečným příjmem vlákniny (25–
30 g/den). Principem bývá negativní ener-
getická bilance, kdy je energetický příjem 
nižší než výdej.
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Redukční dieta

Vhodně sestaveným jídelníčkem lze 
docílit správného poměru základních ži-
vin (tab. č. 1).

Redukční dieta jako 
kompenzace DM 2. typu

Správná redukční dieta slouží také jako 
dietní léčba u obézních diabetiků 2. typu. 
Díky ní dochází k uspokojivé kompenzaci 
diabetu, u naprosté většiny diabetiků pak 
ke snížení hmotnosti a dlouhodobému 
udržení váhových úbytků. Za úspěch se 
považuje pokles váhy i o 5–10 %, protože 
už tehdy výrazně klesají zdravotní rizika 
(lepší se kompenzace cukrovky, krevního 
tlaku, krevních lipidů, dna…).

Diabetik by měl přibližně dodržovat 
energetickou hodnotu stravy a denní 
množství sacharidů, které mu individu-
álně doporučí lékař nebo nutriční tera-
peut. Proto je potřeba, aby měl přehled 
o energetické hodnotě potravin a jídla, 
které pravidelně konzumuje. Dále by 
měl být informovaný také o množství a 
druhu konzumovaných sacharidů a je-
jich zastoupení v jednotlivých druzích 
potravin. V podstatě jde o to, aby vě-
děl, které potraviny jsou pro něj výhod-
nější a kterými se zasytí, aniž by přijal 
spoustu energie a sacharidů (a glykemie 
nevystoupala prudce nahoru), a které 
potraviny naopak vhodné nejsou. Mezi 
takové nevhodné potraviny, které ne-
zasytí a jsou plné tzv. prázdných kalorií 
(hlavně tuků a cukrů) patří např. uzeni-
ny, plnotučné mléčné výrobky (smetano-
vé sýry, jogurty, smetana, apod..), tučná 
masa, různé moučníky, sladké nebo sla-
né tukové pečivo, dorty, koláče, veškeré 
cukrářské výrobky, cukrovinky (i ty dia), 
smetanové krémy, omáčky apod.

Pokud diabetici upřednostňují kvalitní 
sacharidy s nízkým glykemickým indexem 
(GI), mohou využívat jako pomůcku teorii 
glykemického indexu. GI je číselný údaj, 
který vyjadřuje do jaké míry jsou schopny 
různé sacharidové potraviny zvýšit glyke-
mii v porovnání s glukózou. Tato teorie je 
založena na principu stabilizace hladiny 
krevního cukru, což zajistí absenci hladu. 
Velký důraz je také kladen na pravidelný 

Tab. č. 1: Doporučený poměr živin

základní živiny denní příjem

tuky 20–30 %

sacharidy 50–55 %

bílkoviny 15–20 %

režim. Mezi jednotlivými jídly by neměla 
být pauza delší než 3–4 hodiny.

Potravinám, které obsahují velké množ-
ství jednoduchých sacharidů (rychleji zvy-
šují glykemii), je potřeba se raději vyhý-
bat. Patří mezi ně např. med, sušené nebo 
kandované ovoce, džemy, banány, hrozny, 
sladké kompoty, slazené nápoje – limoná-
dy, džusy (i 100%).

Velmi důležité je dbát na to, aby v jídel-
níčku diabetika byly zastoupeny živiny ve 
vyváženém poměru. I když sacharidy ovliv-
ňují (zvyšují) glykemii, neznamená to, že 
by se jim diabetici měli vyhýbat! V jídel-
níčku by měly cukry tvořit 50 % energie, 
tuky pak 30 % a bílkoviny 20 %. Důležité 
je spíše zaměřit se na správný výběr sacha-
ridů. Upřednostňovat tzv. složené sachari-
dy (oproti výše zmíněným jednoduchým), 
které zvyšují glykemii pomaleji a na delší 
dobu zasytí. Jsou obsaženy v obilovinách, 
cereáliích, netučném pečivu (nejlépe ce-
lozrnném), Přílohy (brambory, těstoviny, 
rýže, luštěniny) by měly být součástí kaž-
dého hlavního jídla. 

V jídelníčku je nutné omezit tzv. volné 
tuky, a to jak živočišné (máslo, sádlo), tak 
i rostlinné (oleje), jelikož tuky obsahují 
ze všech živin nejvíce energie a přitom 
mají nejmenší schopnost zasytit. V nad-
bytečném množství se právě ony nejví-
ce podílejí na vzniku obezity a cukrovky 
2. typu. Na vaření bychom měli používat 
malé množství oleje (1 lžíci) a pečivo ma-
zat také pouze symbolicky, a to kvalitním 
margarínem. Smažení bychom se měli vy-
hýbat, ale když už si jednou za čas dopře-
jeme např. kuřecí řízek, můžeme ho po 
usmažení zkusit ponořit na okamžik do 
horké vody, čímž část tuku odstraníme 
a chuA není vůbec špatná.

S cukrovkou i při hubnutí obecně je 
nutné stravovat se pravidelně, v menších 
porcích, 3–6krát denně, aby nedocháze-
lo k velkému kolísání glykemie a meta-
bolismus pracoval tak jak má. Hladovění 
nebo vynechávání hlavního jídla, střída-
jící hypoglykemické přejídání při dalším 
jídle (většinou navíc něčím nevhodným), 
je snad největší chybou.

Komu chutná zelenina, má vyhráno. Je 
důležitou součástí každého (nebo alespoň 
hlavního) jídla, a to v minimálním množ-
ství 150 g. Protože vláknina v ní obsaže-
ná pomáhá zasytit a snižuje glykemický 
index jídla (tím omezit zvýšení hladiny 
cukru v krvi po jídle). Pomáhá také před-
cházet zácpě, má opravdu zanedbatelné 
množství energie i sacharidů a také se po-
dílí na snižování hladiny cholesterolu.

Ovoce obsahuje rovněž vlákninu, ale 
také větší množství cukru, takže s ním už 
opatrněji. Doporučují se asi 2 porce (1 por-
ce je 150 g) za den, například k svačině či 
případné druhé večeři.

Dále bychom v dietě měli omezit sůl, pro-
tože zvyšuje krevní tlak, a také podporuje 
a zvyšuje chuA k jídlu. Pozor bychom si proto 
měli dát hlavně na masné výrobky, uzeniny, 
slané sýry, různé polotovary, slané oříšky 
a pochutiny a také některé minerální vody 
(vysoký obsah sodíku mají třeba Poděbrad-
ka – i Pro Linie nebo Hanácká kyselka).

Neměli bychom zapomínat na pitný 
režim, dostatečný příjem neenergetic-
kých nápojů a raději se vyhýbat alkoholu, 
který obsahuje prázdné kalorie a mnoh-
dy i cukry.

Pro snížení rizika srdečně-cévních one-
mocnění lékaři doporučují zařadit do jí-
delníčku dvakrát týdně ryby.

Abychom byli schopni dlouhodobě udr-
žet váhové úbytky, je nutné také zamys-
let se nad špatnými stravovacími návyky, 
mezi které patří např. vynechávání jed-
notlivých jídel, jídlo ve spěchu, nevědomé 
ujídání, bezmyšlenkovitý nákup potravin, 
nedostatečný pitný režim, způsoby kon-
zumace jídla mimo domov apod. Nejlépe 
nám je pomůže zmapovat podrobný denní 
zápis jídelníčku (včetně nápojů) ihned po 
konzumaci: co, kdy, kolik, místo, činnost 
při jídle, stupeň hladu…

Pro diabetika léčeného inzulínem je při 
intenzivnější redukci důležité samostatně 
kontrolovat hladinu cukru v krvi, ostat-
ní diabetici hlídají alespoň cukr v moči. 
Vždy je dobré se o všem nejdříve pora-
dit s lékařem.

Při hubnutí, kdy pacient poctivě dodržu-
je dietu a navíc zvýší pohybovou aktivitu, 
se může u diabetiků léčených inzulínem 
nebo některými léky (deriváty sulfonylu-
rey) vyskytnout hypoglykemie (akutní sní-
žení hladiny cukru v krvi pod 3,3 mmol/l). 
Projevuje se různě: třesem, slabostí, poce-
ním, rozostřeným viděním apod. V tako-
vémto případě je vždy potřeba okamžitě 
doplnit sacharidy. Nehodí se čokoláda ani 
různé sladkosti (vysoký obsah tuků), ale 
spíše sladký nápoj, ovoce, pečivo, kostky 
cukru nebo bonbóny obsahující hroznový 
cukr (dají se sehnat v každé lékárně). Je 
proto nutné, aby se pacienti takto léčení 
poradili zavčasu s lékařem, který jim upra-
ví dávku léků a předešli tak opakovaným 
nepříjemnostem. 

Kontakt:
vmarkova@endo.cz
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Vliv kortikoidů na metabolismus cukrů 
a edukace pacientů léčených substitucí 
kortikoidů s přihlédnutím k diabetes 
mellitus

Lenka Vokurková
Endokrinologická ambulance, I. Interní klinika, FN Plzeň

Choroby endokrinního systému patří u diabetiků ke klinicky významným. Výskyt 
jiných endokrinopatií je u pacientů s diabetes mellitus 1. typu odhadován na 25 %. 
Negativně ovlivňují kompenzaci diabetu a tím i rozvoj orgánových komplikací. Na 
metabolismu cukrů se podílí celá řada hormonů a svůj velký význam mají i korti-
koidy. Jejich zvýšená hladina (hyperkortikalismus) zvyšuje inzulinorezistenci a tím 
může spolupůsobit na vznik diabetu nebo zhoršení kompenzace již existujícího, 
snížená (hypokortikalismus) vede naopak k hypoglykemiím. 

Kortizol

Kortizol je hormon kůry nadledvin. 
Jeho hladina se rytmicky mění během 
dne s maximem v ranních hodinách a mi-
nimem před půlnocí. Je antagonistou in-
zulínu a působí stimulačně na tvorbu 
glykogenu. Je nepostradatelný pro udr-
žování stálosti vnitřního prostředí zvláště 
v zátěžových situacích a jeho trvalý nad-
bytek nebo nedostatek vede k závažným 
následkům.

Hypokortikalismus

Hypokortikalismus je stav s nedostateč-
nou produkcí kortikoidů a jeho původ je 
často autoimunitní. Klinicky se nejčastě-
ji projevuje celkovou únavou a slabostí, 
poklesem krevního tlaku, snížením hmot-
nosti, hypoglykemií, zvýšenou pigmen-
tací kůže a občasnými bolestmi břicha. 
Klinický (manifestní) hypokortikalismus 
potvrdíme laboratorním stanovením sé-
rového a močového kortizolu, centrální 

(hypofyzární) a periferní (adrenální) formu 
rozlišíme stanovením ACTH. Subklinické 
formy hypokortikalismu pak při normál-
ních bazálních hladinách odhalí ACTH sti-
mulační test.

Hypokortikalismus 
a diabetes

S hypokortikalismem se setkáváme 
mimo jiné také u diabetiků 1. typu, včet-
ně subklinické formy se může vyskytnout 
u 5–25 % pacientů. Hypokortikalismus se 
zde může manifestovat opakovanými sta-
vy hypoglykemie a snižující se potřebou 
inzulínu. Léčba je komplikovaná, diabetes 
je labilní a silně reaguje na změnu dávky 
kortikoidní substituce. Po dobré kompen-
zaci hypokortikalismu se obvykle stabili-
zuje také diabetes.

Diasestra_2010_3.indd   4 10.10.2010   17:53:08



5

3/2010 � SESTRA V DIABETOLOGII

Endokrinopatie 

Edukace při 
hypokortikalismu

Stejně jako diabetes je hypokortika-
lismus celoživotní onemocnění s řadou 
možných komplikací. Substituční léčba 
kortikoidy nesmí být přerušena bez závaž-
ného důvodu, jinak hrozí riziko zhoršení 
celkového stavu pacienta i ohrožení jeho 
života (tzv. akutní adrenální nedostateč-
nost, pro kterou je ročně hospitalizováno 
asi 6 % nemocných s hypokortikalismem). 
Kvalitní edukace je proto velmi důležitá 
a na našem pracovišti jí věnujeme pat-
řičnou pozornost ve formě ústního poho-
voru i tištěné edukační kartičky pacien-
ta. Lékař informuje pacienta o podstatě 
onemocnění a odpovídající léčbě. Sestra 
následně předává edukační kartičku pa-
cientovi, seznamuje ho s jejím obsahem 
a upozorňuje na důležité informace v ní 
obsažené. Přesvědčuje se také o tom, zda 
pacient správně rozumí doporučené sa-
mostatné úpravě léčby. Je velmi důležité, 
aby pacienti nosili edukační kartičky vždy 
při sobě a předkládali je všem ošetřujícím 
lékařům k nahlédnutí. Kartička obsahuje 
jednak informace týkající se možnosti sa-
mostatné úpravy léčby pacientem v akut-
ních i běžných situacích, jednak informa-
ce určené speciálně pro ošetřující lékaře. 
Jsou zde uvedeny pokyny jak postupo-
vat při rozvoji horečky, léčbě antibiotiky, 
traumatu a zvracení, ale také při zvýše-
né zátěži (sport) a nočních směnách. Jsou 
zde upozornění, které léky mají závažné 
interakce u pacientů léčených substitu-
cí kortikoidů a doporučení, jak zohlednit 
hypokortikalismus v léčbě běžných one-
mocnění, při chirurgických a jiných inter-
venčních výkonech.

Závěr
Endokrinologie a diabetologie jsou obo-

ry, které mají mnoho společných a vzájem-
ně se ovlivňujících vazeb. Péče o diabetika 
s hypokortikalismem je jedním z příkladů 
takovéto provázanosti. Léčba pacientů je 
mnohdy komplikovaná a vyžaduje buT úz-
kou spolupráci endokrinologa a diabeto-
loga, nebo sledování na ambulanci, která 
si poradí s oběma specializacemi.

Literatura
Simunkova, K., Hampl, R., Hill, M. et al. Adre-
nocortical function in young adults with dia-

betes mellitus type 1. J Steroid Biochem Mol 
Biol 122, 1–3: 35–41, 2010.
Stárka, L., Zamrazil, V. et al. Základy klinické 
endokrinologie. Praha: Maxdorf, 2005.
Van den Driessche, A., Eenkhoorn, V., Van 
Gaal, L., De Block, C. Type 1 diabetes and 
autoimmune polyglandular syndrome: 
a clinical review. Neth J Med 67, 11: 376–
387, 2009.

Poděkování: MUDr. Michalu Krčmovi 
a MUDr. Evě Dvořákové za odbornou kont-
rolu textu.

Kontakt:
vokurkoval@fnplzen.cz

Obr. č. 1: Edukační kartička pro pacienta a léka-
ře první linie

Obr. č. 2: Informační kartička pro ošetřující lé-
kaře
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Vzdělávací akce v roce 2010

• 4. 11. 2010
Konference „Nozokomiální nákazy, dez-
infekce, sterilizace“
Výukové centrum Masarykovy nemoc-
nice, Sociální péče 3316/12A, Ústí nad 
Labem.

• 12. 11. 2010
Konference „Preventivní prohlídky a oč-
kování pro tuzemsko i zahraničí“ 
KC Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, 
Praha 2

Podrobné informace a přihlášky:
Promediamotion s. r. o.
Sokolovská 137/428
180 00 Praha 8
tel.: 777 558 729
e-mail: info@promediamotion.cz
www.promediamotion.cz

Poplatky: 300 Kč / 200 Kč / 450 Kč
(platba předem/pro předplatitele časopi-
su Diagnóza v ošetřovatelství/platba na 
místě)

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

• 8. 12. 2010
Konference „Etika, komunikační doved-
nosti, ošetřovatelská péče, interakce 
sester a sociálních pracovníků v oblasti 
zdravotnictví a sociální péče“ 
Praha
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Autonomní neuropatie

Úloha sestry při vyšetření
autonomní neuropatie

Ivana Kobrová, Marcela Kokošková, Marie Jandová, Silvie Lacigová
Diabetologické centrum, 1. interní klinika, LF UK a FN Plzeň

Autonomní nervový systém reguluje funkci vnitřních orgánů nezávisle na funkci 
mozku nebo vůli pacienta. Autonomní neuropatie (AN) je definována jako zhorše-
ní funkce periferního autonomního nervového systému. Postihuje všechny tkáně 
s autonomní inervací a zůstává dlouhou dobu asymptomatická. Bez klinických pří-
znaků je zřídka včasně diagnostikována a léčena. Její prevalence stoupá s délkou 
trvání základního onemocnění. Ziegler 1994 uvádí, že 20–40 % diabetiků trpí tou-
to komplikací. Pokročilá forma autonomní neuropatie zvyšuje nemocnost a úmrt-
nost pacientů. Podle příčiny vzniku je rozlišována primární a sekundární forma AN. 
U dia betu se jedná o sekundární postižení nervové soustavy, které řadíme k ostat-
ním chronickým komplikacím základního onemocnění. 

Diabetologické centrum v Plzni věnu-
je po řadu let pozornost vyšetření auto-
nomní neuropatie u pacientů z rizikových 
skupin. Výsledky řady klinických studií 
centra přispěly ke zdokonalení a standar-
dizaci metodiky vyšetření. Zaškolená se-
stra samostatně provádí měření a touto 
činností se významně podílí na výzkumné 
aktivitě centra.

Patofyziologické principy
Základním patogenetickým činitelem 

rozvoje autonomní neuropatie je dlouho-
době trvající hyperglykemie. Mechanis-
mus poškození autonomního nervového 
systému je komplexní, s podílem meta-
bolických, vaskulárních a autoimunních 
faktorů.

Klinická charakteristika
Projevy autonomní neuropatie lze vy-

hledávat v tkáních a systémech s au-
tonomní inervací. Přehled klinických 

příznaků autonomní neuropatie uvádí 
tabulka č. 1.

Diagnostika autonomní neuropatie 
kardiovaskulárního systému je podrob-
ně vypracována a v praxi ověřena. Jde 
o definovaný soubor testů, zaměřených 
na sledování variability tepové frekvence 
a krevního tlaku, jako individuální odezvy 
na přesně normovanou zátěž. Při průkazu 
kardiovaskulární autonomní neuropatie 
(KAN) lze předpokládat i postižení ostat-
ních orgánů a systémů.

Indikace k vyšetření KAN
Lékař pacienty z rizikové skupiny vy-

hledá, vyšetření indikuje a výsledky inter-
pretuje. Rizikem je prvá manifestace pe-
riferní senzomotorické neuropatie, trvání 
diabetu více než 10 let, klidová tachykar-
die, ortostatická hypotenze, syndrom dia-
betické nohy, němá ischemie myokardu, 
asymptomatické hypoglykemie a gravidi-
ta žen s diabetem. Vyšetření je také sou-
částí posudkového řízení (např. posouzení 

pracovního zařazení pacientů nebo dáv-
kování fyzické zátěže).

Standardní testy jsou jednoduché, ne-
invazivní a odhalí i počáteční formy po-
stižení. Časově náročné vyšetření se zá-
znamem měřených dat pacienta provádí 
zaškolená sestra. 

Vzhledem ke skutečnosti, že funkce au-
tonomního nervového systému je ovliv-
něna řadou zevních faktorů, poučí sest-
ra pacienta o nutnosti provádět testy za 
standardních podmínek: pacient nesmí 12 
hodin před vyšetřením kouřit, pít alkohol 
nebo černou kávu, test by se měl prová-
dět nalačno, v metabolicky stabilním sta-
vu a bez ranní dávky léků.

Metodika vyšetření
Sestra provádí testy a měření pacien-

ta v ranních hodinách v nerušeném pro-
středí a v klidu na lůžku. Naše pracoviště 
používá přístroj VariaCardio TF, vyvinutý 
v laboratoři Fakulty tělesné kultury Palac-
kého University v Olomouci ve spolupráci 
s firmou Sigma Olomouc.

Snímač srdeční frekvence je umístěn 
na hrudník pacienta. Přístroj bezdrátově 
analyzuje srdeční frekvenci a zaznamená-
vá její variabilitu (VSF). Speciální program 
sestře umožní naměřená data uložit do 
paměti externího počítače.

Tab. č. 1: Klinické příznaky autonomní neuropatie

systém příznaky

kardiovaskulární klidová tachykardie, intolerance zátěže, porucha termoregulace a veno-ar-
teriolárního reflexu (vznik otoků), ortostatická  hypotenze

gastrointestinální atonie žaludku a žlučníku, změna střevní motility (průjmy, zácpa), dys-
funkce svěrače konečníku (inkontinence)

urogenitální dysfunkce močového měchýře (retence, inkontinence), sexuální dysfunkce

sudomotorický změněná potivost (dolní/horní poloviny těla, po jídle)

zrak paradoxní fotoreakce zornic (mióza ve tmě)

Obr. č. 1: Přístroj VariaCardio TF4
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Vyšetření kardiovaskulární neuropatie 
lze rozdělit na dvě části: 

1. Spektrální analýza variability srdeč-
ní frekvence – přístroj zaznamenává 
změny tepové frekvence v závislos-
ti na poloze pacienta, které zobrazí 
formou 3D grafu. Měření se provádí 
vždy 5 minut vleže, 5 minut vestoje 
a znovu 5 minut vleže;

2. Ewingovy testy – vyšetření spočívá 
ve třech testech se záznamem změn 
srdeční frekvence a krevního tlaku 
při klidném dýchání, hlubokém dý-
chání (5 sekund nádech a 5 sekund 
výdech, celkem 4krát po sobě) a změ-
ně polohy z klidového lehu do stoje, 
tzv. ortostatická zkouška.

Vyškolená sestra provede testy, namě-
řené hodnoty uloží do PC a současně za-
znamená data do tiskopisu. Vyšetření je 
časově náročné, měření jednoho pacienta 
trvá 30 minut a příprava dat pro hodno-
cení přibližně 10 minut.

Lékař data vztahuje k věku pacienta 
a hodnotí stupeň postižení kardiovasku-
lárního systému.

Příklady výsledků spektrální analýzy 
variability srdeční frekvence bez KAN 

Obr. č. 2: Spektrální analýza srdeční frekvence 
bez KAN

Obr. č. 3: Spektrální analýza variability srdeční 
frekvence s KAN

a s KAN jsou uvedeny na obrázcích č. 2 
a č. 3.

Závěr
Účelem této práce je upozornit na skuteč-

nost, že spolu s obecně známou somatickou 
neuropatií existuje i neuropatie autonom-
ní v řadě podob. S využitím speciálního 
přístroje lze jednoduše a rychle prokázat 
přítomnost její kardiovaskulární formy. 
Vyšetření vyžaduje bezchybnou týmovou 
spolupráci. Úloha vyškolené dia betologické 
sestry je v týmu nezastupitelná.

Literatura

Ziegler, D. Diabetic cardiovascular autono-
mic neuropathy: prognosis, diagnosis and 
treatment. Diabetes Metab Rev 10, 4: 339–
383, 1994.

Podpořeno Výzkumným záměrem Lékařské 
fakulty UK v Plzni č. MSM 00216 208 14.

Kontakt:
KOBROVAI@fnplzen.cz

Výživa ve zdraví i nemoci
Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha

Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života. Jíd-
lo je nutné pro zajištění energetických potřeb organismu, pro růst, obnovu tkání 
i rozmnožování. Výživa v jednotlivých obdobích života má svá specifika, stejně jako 
při některých onemocněních. U cukrovky 1. i 2. typu, řady metabolických onemoc-
nění (např. u fenylketonurie, laktózové intolerance nebo celiakie) jsou dietní opat-
ření základním kamenem jejich terapie. Při léčbě řady dalších nemocí má vhodně 
sestavená dieta své nezastupitelné místo, byA není primární. Nicméně je všeobec-
ně známo, že to jak jíme, významně ovlivňuje naše zdraví. Abychom ale pochopili 
preventivní i léčebný význam výživy, je nutné znát hlavní principy správné výživy 
dětské i dospělé zdravé populace.

V následujících dílech seriálu se budeme zabývat výživou při jednotlivých one-
mocněních, přičemž hlavní důraz bude kladen na nemoci civilizačního charakteru, 
při jejichž vzniku i léčbě sehrávají stravovací návyky stěžejní úlohu. 

Nutriční terapie

Autonomní neuropatie

Výživa zdravých dospělých

Správné výživě, zajišAující optimální 

příjem energie i příjem jednotlivých nut-
rientů, je věnována velká pozornost. Vý-
živová doporučení se liší podle potřeb 

jednotlivých zemí, např. hlavním cílem 
v rozvojových zemích je zajištění dosta-
tečného energetického příjmu a zabrá-
nění deficitu některých látek (zejména 
bílkovin, z minerálních látek a vitaminů 
se jedná o jód, vitamin A, železo). Ve vy-
spělých zemích není hlavním problémem 
hlad, ale naopak nadbytek stravy a nedo-
statečný výdej energie. To má za následek 
vznik tzv. civilizačních onemocnění, mezi 
která je řazena např. obezita, cukrovka 
2. typu, nemoci srdce a cév a nádorová 
onemocnění.

Přes veškerou snahu, která je věnována 
osvětové činnosti, není lehké naučit širo-
kou veřejnost správné výživě. Pro laika 
je obtížné se orientovat v množství často 
protichůdných informací, se kterými se 
setkává v časopisech a médiích. Svou roli 
sehrává i zažitý způsob životního stylu, 
neochota cokoli měnit, popř. nedůvěra 
v prezentovaná doporučení.
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Aby výživová doporučení plnila svou 
funkci, musí být jednoduchá, srozumitel-
ná a dobře aplikovatelná v praxi. Obecná 
výživová doporučení pro obyvatele České 
republiky byla vydána v roce 2005 Minis-
terstvem zdravotnictví. Následující text je 
převzat z oficiálního dokumentu Výživová 
doporučení MZ ČR pro návrhy postupů k im-
plementaci Globální strategie pro výživu, fy-
zickou aktivitu a zdraví, který rozpracová-
vá cíle dokumentu Global strategy on diet, 
physical activity and health, vyhlášeného 
v roce 2004 WHO.

Hlavní cíle jsou rozpracovány 
do deseti bodů

1. Jezte vyváženou pestrou stravu za-
loženou více na potravinách rostlin-
ného původu.

2. Udržujte svou hmotnost a obvod 
pasu v doporučeném rozmezí (v do-
spělosti BMI 18,5–25 kg/m2, obvod 
pasu u mužů ne více než 94 cm, u žen 
ne více než 80 cm).

3. Pravidelně se věnujte pohybové ak-
tivitě (ochranný účinek na zdraví má 
např. nepřetržitých 30 minut, nejlépe 
však 1 hodina, rychlé chůze denně).

4. Jezte různé druhy ovoce a zeleniny, 
alespoň 400 g denně, přednostně 
čerstvé a místního původu.

5. Kontrolujte příjem tuků, snižte spo-
třebu potravin s jejich vysokým ob-
sahem (např. uzenin, tučných sýrů, 
čokolád, chipsů) a dávejte přednost 
rostlinným olejům před živočišný-
mi tuky. Denně konzumujte mléko 
a mléčné výrobky se sníženým ob-
sahem tuku.

6. Několikrát denně jezte chléb, peči-
vo, těstoviny, rýži nebo další výrob-
ky z obilovin (zejména celozrnné) 
a brambory.

7. Nahrazujte tučné maso a masné vý-
robky rybami, luštěninami a netuč-
nou drůbeží.

8. Pokud pijete alkoholické nápoje, vy-
varujte se jejich každodenní konzu-
mace a nepřekračujte denní dávku 
20 g alkoholu (tj. 0,5 l piva nebo 2 dl 
vína nebo 5 cl 40% destilátu).

9. Omezujte příjem kuchyňské soli, cel-
kový denní příjem soli nemá být vyš-
ší než 5 g (1 čajová lžička), a to včetně 
soli skryté v potravinách. Používejte 
sůl obohacenou jódem.

10. Vybírejte potraviny s nízkým ob-
sahem cukru, omezujte sladkosti. 
Sladké nápoje nahrazujte dostateč-

ným množstvím nesladkých nápo-
jů, např. vody.

11. Podporujte plné kojení do ukonče-
ného 6. měsíce věku dítěte, poté ko-
jení s příkrmem do 2 let věku dítě-
te i déle.

A jaká rizika přináší nerespektování 
uvedených doporučení?

ad 1. Pestrá strava je zárukou, že při-
jmeme všechny potřebné živiny v do-
statečném množství a že výživa nebude 
jednostranná. Odmítání některých složek 
výživy (např. všech živočišných potravin 
u veganů nebo alternativní stravování 
podle makrobiotiky) může způsobit zá-
važné zdravotní problémy a má být zce-
la kontraindikováno u dětí, těhotných 
a kojících žen.

ad 2. Nadváha a obezita se stávají ce-
losvětovým problémem, přičemž obezita 
je považována za nemoc, která význam-
ně zhoršuje kvalitu života a snižuje i jeho 
délku. Prevalence obezity v Evropě dosa-
huje 10–20 % u mužů a 15–25 % u žen. 
Alarmující je nárůst prevalence obezity 
a nadváhy u dětí a dospívajících, která 
v evropských zemích dosahuje 10–20 % 
(WHO 2000). V České republice se přibliž-
ně 52 % dospělé populace pohybuje nad 
hranicí normální hmotnosti, 35 % popu-
lace je přitom v pásmu nadměrné hmot-
nosti a zhruba 17 % v pásmu obezity. 
Léčba obezity a jejích komplikací je vel-
mi nákladná. Udává se, že přímé náklady 
zdravotní péče o obézní představují 8 % 
všech nákladů pro zdravotní systémy. Na 
druhou stranu přibývá i osob s mentál-
ní anorexií, mentální bulimií a dalšími 
poruchami příjmu potravy. U těchto ne-
mocných se hodnoty BMI pohybují pod 
18,5 kg/m2, což přináší mnohé zdravot-
ní problémy. Extrémní vyhublost je spo-
jena s poruchami menstruačního cyklu, 
popř. s neplodností. Typickými příznaky 
je zimomřivost, vypadávání vlasů, špatná 
kvalita vlasů a nehtů, poruchy vnitřního 
prostředí, mohou se objevit i závažné psy-
chické potíže.

ad 3. a 5. Ovoce a zelenina jsou cenným 
zdrojem vitaminů, minerálních látek, an-
tioxidačních látek a vlákniny. Studie uka-
zují, že nízký příjem látek s antioxidačním 
účinkem (vitaminu C, E, beta-karotenu, 
selenu) zvyšuje riziko nádorových one-
mocnění a nemocí srdce a cév. Uvedený 
doporučený příjem je minimální, vyšší 
konzumaci se rozhodně nemusíme bránit. 
V případě obilovin je důležité upřednost-

ňovat celozrnné druhy, které jsou bohaté 
na vlákninu. Její dostatečný příjem slouží 
jako prevence před nádory tlustého stře-
va a rekta, snižuje hladinu krevních tuků, 
cholesterolu a hladiny glykemie. Vláknina 
se tak uplatňuje i v prevenci a léčbě kardio-
vaskulárních onemocnění a cukrovky.

ad 4. a 6. Příjem tuků, zejména živo-
čišného původu, je v naší populaci stále 
nadměrný. Vysoký příjem tuků (přede-
vším nasycených) a nadměrný energetic-
ký příjem je spojován s rizikem nádorů 
prsu, tlustého střeva, vaječníků a dělohy. 
Nasycené tuky a cholesterol v dietě ve-
dou k hypercholesterolemii a významně 
zvyšují riziko nemocí srdce a cév. Z těch-
to důvodů je vhodné celkový příjem tuků 
omezovat a ve výběru upřednostňovat 
rostlinné oleje, které jsou po stránce slo-
žení výhodnější a nezvyšují riziko kardio-
vaskulárních onemocnění.

Podle doporučení bychom měli zvýšit 
příjem ryb, protože jsou bohaté na kvalit-
ní, lehce stravitelné bílkoviny a především 
mají velmi dobré složení tuku. Rybí tuk 
obsahuje omega 3 mastné kyseliny, které 
snižují hladinu cholesterolu v krvi, půso-
bí protizánětlivě, zabraňují nadměrnému 
srážení krve a významně se tak uplatňují 
v prevenci i léčbě kardiovaskulárních one-
mocnění. Pro úplnost je potřeba zmínit 
i jejich přínos pro růst a vývoj.

Mléčné výrobky jsou důležitým zdrojem 
bílkovin, vápníku a vitaminu D. Dostateč-
ný příjem vápníku a vitaminu D je preven-
cí rozvoje osteoporózy. Značný zdravotní 
význam je připisován především zakysa-
ným mléčným výrobkům.

ad 7. Vztah nadměrného pití alkoholu 
a závažného poškození zdraví je všeobec-
ně znám. Nadměrná konzumace alkoholu 
je jednou z příčin vzniku jaterní cirhózy, 
urychluje proces aterosklerózy s jejími 
komplikacemi, poškozuje ledviny a sli-
nivku břišní. Alkoholici ve zvýšené míře 
trpí depresemi, objevují se sebevražed-
né sklony atd. Zvýšený příjem alkoholu 
prokazatelně přispívá ke vzniku nadváhy 
a obezity (neplatí u těžkých alkoholiků, 
kteří mnohdy trpí podvýživou), jelikož 
alkohol je energeticky bohatý a je orga-
nismem využíván jako přednostní ener-
getický zdroj. K ukládání tuku dochází 
především v oblasti břicha (abdominální 
typ obezity). Tento typ obezity je spojo-
ván se zvýšeným rizikem metabolických 
komplikací (cukrovka 2. typu).

ad 8. Vysoký příjem soli je významným 
faktorem pro vznik vysokého krevního tla-
ku. Nadměrný příjem soli také podporuje 

Nutriční terapie
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chuA k jídlu a zadržuje vodu v organismu. 
Maximální doporučený příjem soli je 5 g 
na den. Vhodné je použití soli obohacené 
jódem, protože jódový deficit vede k po-
ruchám štítné žlázy.

ad 9. Dlouhodobě vysoký příjem sacha-
ridů (zejména jednoduchých) je jednou 
z příčin obezity a cukrovky 2. typu. Podle 
posledních studií se ukazuje, že nadměrná 
spotřeba sladkých nápojů spolu s konzu-
mací jídel typu fast food je jednou z hlav-
ních příčin dětské obezity.

ad 10. Kojení jednoznačně představu-
je výhodu jak pro dítě, tak pro matku. 
Mateřské mléko po nutriční stránce zce-
la odpovídá potřebám dítěte, zlepšuje 
imunitu dítěte, je prevencí alergií, obe-
zity i cukrovky v pozdějším věku, posilu-
je citovou vazbu mezi matkou a dítětem 
a u matky snižuje riziko vzniku rakoviny 
prsu a vaječníků.

Potravinová pyramida
Vedle obecných výživových doporuče-

ní je při edukaci vhodných stravovacích 
návyků s výhodou využíván i model po-
travinové pyramidy. Potravinová pyra-
mida vysvětluje zásady správné výživy 
grafickou formou. Doporučení jsou zalo-
žena na skupinách potravin. Každý stát si 
vytváří svou pyramidu na základě vlast-
ních potřeb, tradic a jídelních preferencí. 
V České republice je obecně platná pyra-
mida vydaná Ministerstvem zdravotnic-
tví v roce 2005.

Potravinová pyramida má 4 patra a sklá-
dá se ze 6 potravinových skupin. Jednotli-
vé potravinové skupiny jsou řazeny do pa-
ter, přičemž základnu tvoří ty potraviny, 
které mají mít v jídelníčku největší zastou-
pení. Na vrcholu jsou potravní skupiny, 
které mají být konzumovány v omeze-
ném množství. U každé skupiny potravin 
je přesně definováno doporučené množ-
ství, které máme za den sníst. Jednotkou 
množství je porce. Počet doporučených 
porcí závisí na věku a pohlaví.

Základnu potravinové pyramidy tvoří 
obiloviny, těstoviny, rýže a pečivo. Vý-
hodné jsou zejména celozrnné výrobky 
a neloupaná rýže. Důvodem je vyšší ob-
sah vlákniny, vitaminů a minerálů v po-
rovnání s pečivem z bílé mouky a loupa-
nou rýží.

Zelenina a ovoce tvoří druhé patro py-
ramidy, což znamená, že není nutné je-
jich spotřebu omezovat. Zelenina a ovoce 
jsou především zdrojem vlákniny, vita-
minů, minerálů a dalších cenných látek. 

Naopak je vhodné podávat zeleninu ke 
každému jídlu a namísto sladkostí kon-
zumovat ovoce.

Třetí patro pyramidy tvoří maso, drů-
bež, ryby, vejce, luštěniny, ořechy, mléko 
a mléčné výrobky. Přednost mají libová 
masa a maso drůbeží a rybí. Konzumaci 
uzenin omezujte na minimum. S tukem 
šetřete také při tepelné úpravě (vyplatí 
se používat nádobí s nepřilnavým dnem), 
hotové pokrmy nedomašAujte a na mazá-
ní na pečivo používejte margaríny nebo 
pomazánky z tvarohu.

Mléčné výrobky preferujte se sníženým 
obsahem tuku (sýry do 30 % tuku v suši-
ně). Vyhýbejte se smetanovým výrobkům, 
šlehačce a tučným sýrům. Ořechy jezte 
v přírodní podobě, tedy neslané a nepra-
žené. Různé druhy ořechů, včetně semí-
nek, lze používat namísto sladkých a sla-
ných pochutin.

Luštěniny jsou ceněny pro vysoký ob-
sah bílkovin rostlinného původu, vlákni-
ny a fytosterolů.

Tuky, sůl a sladkosti představují vrchol 
pyramidy, což znamená, že jejich spotře-
ba by měla být co nejnižší. Jedna porce je 
10 g cukru nebo 10 g tuku.

NEZAPOMÍNEJTE NA PRAVIDELNÝ RE-
ŽIM STRAVOVÁNÍ (5–6krát denně) A NA 
PESTROU STRAVU!

Pitný režim
Při formulaci výživových doporučení 

nelze zapomínat na pitný režim. Dopo-
ručený příjem tekutin je 1,5–2 l tekutin 
denně, v horku a při pohybu i více. Dů-
ležité je, aby byl zajištěn rovnoměrný 
přísun nápojů během celého dne. Nej-
vhodnějším nápojem je voda, aA balená, 
či pitná z vodovodu. Pro zlepšení chuti ji 
lze mírně ochutit sirupem nebo citrónem. 
Pitný režim zpestří čaje, vhodné jsou i ze-
leninové šAávy. Minerální vody by neměly 
tvořit základ pitného režimu, užívají se 
pouze po omezenou dobu a je nutné stří-
dat jednotlivé druhy. Důvodem je jejich 

Tab. č. 1: Doporučené dávky potravin (počet porcí/osobu/den) pro vybrané skupiny populace

děti 
4 – 6 let

muži 
18> let

ženy 
18> let

těhotné 
a kojící

osoby starší 
60> let

cereálie 3 6 4 5 3

zelenina 3 5 4 4 3

ovoce 2 4 3 3 2

ml éko 3 3 3 3 2

zdroje bílkovin (maso, ryby, 
vejce, luštěniny)

2 3 1 2 1

cukr, sůl, tuky a oleje střídmá konzumace

Obiloviny, rýže, těstoviny, pečivo
jedna porce – 1 krajíc chleba (60 g), 1 rohlík či
houska, 1 miska ovocných vloček nebo müsli,
1 kopeček vařené rýže či vařených těstovin (125 g)

Ovoce
jedna porce – 1 jablko, pomeranč či banán (100 g),
miska jahod, rybízu či borůvek, sklenice neředěné
ovocné š4ávy

Zelenina
jedna porce – velká paprika, mrkev či  2 rajčata,
miska čínského zelí či salátu, půl talíře brambor či
sklenice neředěné zeleninové š4ávy

Ryby, maso, drůbež, vejce, luštěniny
jedna porce – 125 g drůbežího, rybího či jiného
masa, 2 vařené bílky nebo miska sójových bobů,
porce sójového masa

Mléko, mléčné výrobky
jedna porce – 1 sklenice mléka (250 ml),
1 kelímek jogurtu (200 ml), sýr (55 g)

Sůl, tuky, cukr
jedna porce – g), tuk (10 g)

y
cukr (10

Sůl, tuky, cukry:
Mléko, mléčné výrobky:
Ryby, maso, drůbež, vejce, luštěniny:
Zelenina:
Ovoce:
Obiloviny, rýže, těstoviny, pečivo:

0–2 porce
2–3 porce

1–2 porce
3–5 porcí

2–4 porce
3–6 porcí

Obr. č. 1: Model doporučených denních dávek potravin pro obyvatele ČR (schematicky dle: Minister-
stvo zdravotnictví ČR 2005)
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rozdílný a často nevyvážený obsah mi-
nerálních látek. Dlouhodobé pití jedno-
ho druhu minerální vody může způsobit 
zdravotní problémy (např. Hanácká ky-
selka nebo Poděbradka nejsou vzhledem 
k vysokému obsahu sodíku vhodné pro 
osoby trpící vysokým krevním tlakem). 
Zcela nevhodné jsou sladké nápoje typu 
cola, limonády a toniky. Stejný energe-
tický obsah jako cola mají i džusy, proto 
je pijte pouze ředěné (minimálně 1:2 ve 
prospěch vody).

Pohybová aktivita
Ke správnému životnímu stylu patří ne-

odmyslitelně i pravidelný pohyb. V běž-
ném životě je důležité zvýšit především 
úroveň běžné pohybové aktivity. V praxi 
to znamená používat např. schody namís-
to eskalátorů nebo výtahů, omezit jízdu 
autem a co nejvíce chodit. U ostatních 
druhů pohybové aktivity je důležité, aby 
vás daná aktivita bavila a byla provádě-
na s ohledem na váš věk a zdravotní stav. 
Vedle výběru vhodného pohybu je důle-
žitá i přiměřená intenzita zátěže a frek-
vence cvičení.

Pravidelný pohyb přináší mnoho vý-
hod:

• pohybová aktivita příznivě ovliv-
ňuje řadu rizikových faktorů, které 
jsou dávány do souvislosti s nemo-
cemi srdce a cév. Především dochá-
zí ke snížení krevního tlaku, zlep-
šení spektra krevních tuků (snižuje 

se hladina triacylglycerolů a stoupá 
hladina prospěšného HDL-choleste-
rolu), zvyšuje se citlivost tkání vůči 
působení inzulínu a dochází k pokle-
su glykémie, což má velký význam 
pro diabetiky;

• díky pohybu dochází k úbytku pře-
vážně tukové tkáně a ne potřebných 
svalů. Studie také prokazují, že oso-
by, které mají tzv. abdominální typ 
obezity (obezita typu jablka, kdy se 
tuk hromadí zejména v oblasti bři-
cha) hubnou díky cvičení především 
v těchto partiích;

• cvičení zabraňuje vzniku energetické 
úspornosti a zvýšený energetický vý-
dej přetrvává ještě několik hodin po 
skončení cvičení. U osob, které jsou 
adaptované na nízký energetický pří-
jem, je cvičení jedinou možností, jak 
zredukovat hmotnost;

• pravidelným pohybem dochází ke 
zlepšení fyzické zdatnosti a pohy-
bových dovedností;

• nezanedbatelný je i vliv na psychiku. 
Pravidelná pohybová aktivita potla-
čuje především depresi a úzkost;

• pohybová aktivita krátkodobě sni-
žuje chuA k jídlu a omezuje chuA na 
tučná jídla.

Závěr
Není klišé říct, že zdraví je to nejcenněj-

ší, co máme. Mělo by být tedy v popředí 
našeho zájmu o něj pečovat. Správnou 

výživou, pravidelným pohybem a celkově 
odpovědným přístupem ke zdraví může-
me udělat mnoho. Nelze také zapomínat 
na odpovědnost v předávání stravovacích 
a pohybových zvyklostí svým dětem. Rodi-
na je nejdůležitějším místem, kde dítě zís-
kává návyky, které jej budou provázet celý 
život. Později tuto úlohu do značné míry 
přebírá škola a další instituce, ve kterých 
dítě tráví volný čas. Je proto nezbytné se 
věnovat široké osvětě, sledovat nové tren-
dy ve výživě a být otevřený změnám.

Nezapomínejme ale, že správně se stra-
vovat neznamená striktně se vyhýbat 
některým jídlům, jíst pouze bio potravi-
ny nebo dokonce hladovět. Správně jíst 
znamená stravovat se pestře, jíst kvalitní 
stravu a to v přiměřeném množství. Vo-
dítkem, zda postupujeme správně, jsou 
uvedená doporučení. Velmi žádoucí také 
je sledovat informace na obalech výrobků 
a vybírat si potraviny podle výživových 
doporučení.
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Kontakt:
khlavata@endo.cz

PŘÍKLAD JÍDELNÍČKU
pro ženy starší 18 let
snídaně: dalamánek, margarín, hermelín, paprika
přesnídávka: ovocný salát s ořechy
oběd: květáková polévka, zapečené rybí filé se sýrem, brambory, salát
svačina: plátek celozrnného chleba, tvaroh s pažitkou, rajče
večeře: těstovinový salát se zeleninou
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Edukace

Při celosvětově vzrůstajícím počtu nových záchytů diabetes mellitus 1. typu u dětí 
do 15 let (4 % ročně) je známý také zvlášA silný nárůst počtu nemocných malých dětí. 
V Evropě je to u dětí do 5 let o 5,4 % a mezi 5–9 lety o 4,3 %, oproti tomu dochází 
k relativně menšímu nárůstu u dětí 10–14letých (2,9 %) (Rosenbauer et Stahl 2010).

Malé děti mají často odlišné úvodní klinické projevy a je tenká hranice mezi žád-
nými nebo velmi mírnými klinickými příznaky a vznikem ketoacidotického prekóma-
tu a kómatu nebo hyperosmolárního hyperglykemického stavu. Důvodem je vysoká 
citlivost tkání k inzulínu, takže i velmi malé množství ještě stačí k udržení vnitřního 
prostředí. Drobná zátěž (například nachlazení) může rovnovážný stav lehce a závažně 
destabilizovat. Malé děti se také liší v adaptaci na chronickou nemoc, které nerozumí 
a nerozumí ani důvodům nepříjemných úkonů spojených s léčbou. Nedokáží porozu-
mět tomu, že s diabetem se budou léčit celý život.

Edukace malých dětí většinou probíhá zástupně. Edukujeme rodiče, protože přiblí-
žení podstaty cukrovky malým dětem je obtížné. Standardní formy edukace, vysvět-
lování, obrázky a schémata bývají v této skupině dětí méně účinné. Přesto pochope-
ní samotnými dětmi a personifikace problémů tak, jak ho znají z pohádek, pomáhá 
jejich ochotě spolupracovat. 

David Neumann, Hana Šubrová
Dětská klinika, FN Hradec Králové
Dětská část diabetologického centra, FN Hradec Králové

Edukační animovaný program pro 
nejmenší děti s diabetes mellitus

Obr. č. 1: Průvodce filmem, doktor Hodný

Animovaný film

V průběhu tří let (2006–2009) vznikala 
ve FN a LF UK v Hradci Králové série pěti 
krátkých animovaných filmů (celkem 35 
minut animací), které právě malým dě-
tem cukrovku vysvětlují. Nápad na krát-
ký animovaný film přinesl talentovaný 
3D animátor, který se sám s diabetem 
léčí. Plán oslovit malé děti doplnil a scé-
nář napsal v té době jeho ošetřující dět-
ský diabetolog.

Děti se ve filmech seznamují s tím, jak 
tělo funguje, co se děje při vzniku cukrov-
ky i jaké jsou její úvodní příznaky, co mo-
hou očekávat při hospitalizaci, jak působí 
intravenózně a následně podkožně podá-
vaný inzulín i co musí umět ze self-mo-
nitoringu. Jsou jim přibližovány také dvě 
hlavní akutní komplikace diabetu: ketoa-
cidóza a hypoglykemie.

Diváci se setkají s dvěma prostředími. 
Prvním je reálný svět chlapce, který prá-
vě dostal cukrovku, jeho rodičů a doktora 
Hodného, který je průvodcem celou edu-
kací (obr. č. 1–3). Děti jsou tak uvedeny 
do prostředí nemocnice, používání pří-
strojů i míchání infúzí tak, aby se úkonů 
a personálu, který je pro ně cizí, nebály. 

Druhé prostředí filmu zobrazuje pohled 
do cévy, ve které „protéká“ cukr a „inzu-
línové lžičky“ a stěny tvoří „živé buňky“ 
(obr. č. 4–5). Ty mluví a komentují jak jim 
je, když se malý pacient cítí tak či jinak, 
když se cukrovka neléčí nebo naopak léčí. 
Aby si děti lépe situace zapamatovaly, 
buňky také zpívají.

Deník diabetika: „Můj první 
diabetický deníček“

Film je provázen deníkem se stejnou vý-
raznou barevnou grafickou úpravu. Jsou 
v něm omezeny texty, zato je tam více 
obrázků a piktogramů. Deník propojuje 
film a reálný svět dítěte. Stránky se zázna-
my glykemií jsou doplněny o místa, kam 
si děti lepí nálepky (obr. č. 6). Ty ukazu-
jí, jak se při aktuální glykemii cítí jejich 
buňky. Děti se tak učí tvořivě přemýšlet 
a hodnotit glykemie. Na několika listech 
jsou omalovánky, které zobrazují nejdůle-
žitější postřehy z filmu. V druhé polovině 
deníku je také dvojstrana s rozkládacím 
plánem dne, znázorňující nutnost pravi-
delnosti denního režimu.

Snahou autorů bylo poskytnout filmem 
i formou deníku dětem také sociální opo-

ru. Průvodce, doktor Hodný, vysvětluje, 
provází a povzbuzuje. Sděluje malým pa-
cientům, že cukrovku nemají sami a že 
úkony a postupy léčby zvládnou (obr. 
č. 7 a 8).

Cílové skupiny
Cílovou skupinou pro film jsou hlav-

ně malé děti s recentní cukrovkou, jejich 
vrstevníci, rodiče a prarodiče. Po necelém 
roce používání jsou ohlasy na promítá-
ní filmu ve školách a školních družinách 
a používají ho i diabetologické sestry 
v ambulancích pro dospělé k vysvětlení 
podstaty nemoci. Sdružení rodičů a přá-
tel diabetických dětí rozeslalo všem dě-
tem mladším osmi let v jejich registru 
sadu deník-film. Jsou dostupné jak de-
níky s filmem, tak také samotný film na 
DVD nosiči. Kromě dětí a rodičů jsou dal-
ší cílovou skupinou edukační sestry a dia-
betologové.

Cílem autorů projektu bylo urychlit 
a zefektivnit edukaci. V současnosti se 
zdá, že velmi dobře definuje základní 
pojmy (hypo- a hyperglykemie, ketoaci-
dóza…), ze kterých se dá dále vycházet 
například v použití edukačních map.
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Edukace

Praktický život projektu

Projekt filmu s deníkem podpořily tři 
velké odborné společnosti: Česká diabe-
tologická společnost, která také garantu-
je odborný obsah, Česká pediatrická spo-
lečnost a Odborná společnost praktických 
dětských lékařů. Partnery se stala řada 
farmaceutických i mimofarmaceutických 
firem a Všeobecná zdravotní pojišAovna. 
O distribuci pro dětské pacienty se stará 
sdružení rodičů a přátel diabetických dětí 
(www.diadeti.cz), počet sad by měl dosta-

čovat asi na 3 roky pro celou ČR. Samot-
né DVD lze získat u koordinátora projektu 
(www.medatron.cz). Další obrazová doku-
mentace, návod na použití a ukázka z fil-
mu je k dispozici na www.diadeti.cz.

Závěr
S filmem a s ním spojeným programem 

se rozšířila škála edukačních pomůcek pro 
diabetiky v ČR, a to nejen pro nejmenší 
děti. Za postřehy, připomínky a doplnění 
budou autoři projektu velmi vděční, ne-
boA si přejí, aby program byl nadále živou 
a účelnou pomůckou.
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in Deutschland. Diabetologe 6, 3: 177–189, 
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Práce byla podpořena Výzkumným zámě-
rem MZO 00179906.
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Obr. č. 2: Přijetí do nemocnice v přítomnosti ro-
dičů

Obr. č. 3: Počátek léčení intravenózním podá-
ním léčby

Obr. č. 4: Animace buněk v cévě, které mají cukr 
i inzulín (znázorněný lžičkami) ve správném 
množství

Obr. č. 5: Animace diabetické ketoacidózy
barvy odpovídají tomu, co děti znají z proužků na vyšetření 
moči (čím větší množství cukrů, tím sytější je jejich zelená 
barva), žluté pentlice s růžovými konci je znázornění tuků, 
růžové kousky jsou ketolátky, buňky jsou poškozené

Obr. č. 6: Fotografie pacientem reálně používa-
ného deníku

Obr. č. 8: Detail na inzulínové pero, vysvětlení 
použití (3D model je plně funkční)Obr. č. 7: Scéna z první ambulantní kontroly
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