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Editorial

V roce 1998 bylo na léčbu obezity a nemocí s ní spojených vynaloženo v USA přibližně 80 miliard dolarů. 
Jde však jen o finanční vyjádření významnějšího jevu – zdravotního stavu společnosti a zdravotních rizik 
s obezitou spojených. Nejedná se pochopitelně jen o problém Ameriky, ale celého světa. Hovoří se o celosvě-
tové pandemii, často s přívlastkem plíživá. Proč plíživá? Těžko říci. Snad je to jen novinářská licence, která 
má tuto, z laického pohledu nenápadnou, hrozbu poněkud zdramatizovat. Zdravotníkům nic dramatizovat 
netřeba, těm je závažnost situace zjevná.

Zhruba tato myšlenka se mi vybavila, když jsem listoval náhledem aktuálního čísla Kazuistik v diabetologii, 
které trpí takovou „obezitou“, že by zasloužilo spíše název dvojčíslo… Vše také začalo nenápadně a „plíživě“ 
– vyhlášením plánovaného tématu čísla – „Nové možnosti v diagnostice a terapii diabetes mellitus 
2. typu“ a oslovením autorů s tímto námětem. Byl jsem velmi mile překvapen, jak autorsky atraktivním se 
toto téma ukázalo být. Neměl jsem to srdce rozhodovat o tom, který z přijatých a schválených textů by měl být 
posunut až do jarního vydání časopisu, proto jsme si dovolili připravit mimořádně rozšířené vydání a doufat, 
že tuto skutečnost laskavý čtenář ocení spíše pozitivně než kriticky.

V listopadu byl náš časopis mediálním partnerem konference Syndrom diabetické nohy, organizované 
Podiatrickou sekcí České diabetologické společnosti. V rámci této spolupráce jsme měli možnost připravit 
sborník rozšířených abstrakt z této konference, kterých bychom Vám rádi zprostředkovali také jako mimořádné 
suplementum našeho časopisu. Věřím, že všem, kdo neměli možnost se akce v Praze zúčastnit osobně, bude 
užitečným přehledem kudy se ubírá vývoj v této problematice. Současně děkuji přednášejícím a pořadatelům 
konference za vynikající spolupráci na přípravě tohoto sborníku. Budeme se v redakci těšit také na Vaše ohlasy 
k tomuto suplementu.

Spolu s aktuálním číslem časopisu obdržíte ještě tradiční Ročníkové resumé, tedy rejstřík časopisu s pře-
hledem všech publikovaných článků a jejich abstrakty v českém (resp. slovenském) a anglickém jazyce. V něm 
jsou uvedeny také podrobnosti o distribuci našeho časopisu a jeho předplatném. Po osmi letech vydávání 
jsme nuceni přistoupit k mírnému zvýšení předplatného ze 136 Kč na 200 Kč za rok. Důvodem je zvýšení cen 
řady vstupů (tisk, služby, poštovné) i daní (především DPH a srážkové daně). Pevně však doufáme, že nám 
navzdory tomu zůstanete věrní a časopis si předplatíte i v příštím roce. Mohu Vám na oplátku slíbit, že krom 
řádných čísel (s řadou zajímavých kazuistik z Vašeho oboru) obdržíte i několik tématických suplement – již 
nyní na jejich přípravě pracujeme. K dispozici bude pochopitelně nadále i systém sponzorovaného předplatného 
(blíže viz Ročníkové resumé).

S přáním klidného Adventu a krásných Vánoc

Karel Vízner
šéfredaktor

PS: už jste si obnovili svou registraci pro odběr Pomocníka diabetologa 2011? Ne? Pak to nejsnáze učiníte na 
našich internetových stránkách (www.geum.org).

Fotografie na obálce:

Madeira

Madeira je portugalský 
ostrov v Atlantském oceá-
nu (součást Makaronézie) 
vzdálený přibližně 600 km 
od Afriky a téměř 1 000 km 
od vlastního Portugalska. 
Hornatý ostrov byl domo-
vem starých vavřínových 
pralesů a borových lesů, 
ostatně i název „Ilha da 
madeira“ znamená „ostrov 
dřeva“. Dnes se na něm 
díky unikátnímu systé-
mu zavlažování (systém 
lavád, které rozvádějí vodu 
z horských hřbetů na malá 
terasovitá políčka) také 
pěstuje řada tropických 
a subtropických druhů 
rostlin – banány, cukrová 
třtina, víno, mučenky (ma-
racuja), avokádo, mango… 
Hlavním zdrojem příjmů se 
však v současné době stává 
cestovní ruch.

foto: © GEUM – Mgr. Karel Vízner

Fringilla coelebs 
maderensis Sharpe
Pěnkava obecná madeirská

Pokud připravíte zimní 
krmítko pro ptáky, nej-
spíše v něm spolu s vrabci 
a sýkorkami uvidíte také 
pěnkavu obecnou. Samička 
je hnědošedá, odění 
samečka doplňuje modrá 
hlavička a výrazně prouž-
kované černobílé letky. Jde 
o variabilní druh, který 
díky geografické izolaci ně-
kterých populací (většinou 
na ostrovech) vytvořil řadu 
poddruhů. Jen v Maka-
ronézii najdeme nejméně 
5 endemických subspecií 
– tři na Kanárských ost-
rovech, jednu na Azorách 
a jednu na portugalském 
ostrově Madeira.

foto: © GEUM – Mgr. Karel Vízner

vložena jako samostatná příloha uvnitř časopisu
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Terapie inkretinem u diabetika 
2. typu – dočasná nebo stálá?

Souhrn:
Algoritmus ADA/EASD pro léčbu diabetes mellitus 2. typu doporučuje při neuspokojivé 

kompenzaci zvolit léčbu kombinační a prakticky na stejnou úroveň klade možnou kombinaci 
se sulfonylureou, bazálním inzulínem, pioglitazonem a GLP-1 agonisty. Léčba postavená na in-
kretinech zasahuje do komplexní patofyziologie diabetu 2. typu. Inkretiny mají regulační roli ve 
funkci beta buněk, ovlivňují sekreci inzulínu, glukagonu, ovlivňují metabolismus glukózy, hrají 
úlohu v motilitě gastrointestinálního traktu (GIT), snižují chu8 k jídlu, snižují hmotnost a celkově 
zabraňují progresi onemocnění.

Kazuistika popisuje vývoj terapie 45letého obézního muže, který se pro diabetes mellitus 2. typu 
léčí již od roku 1998. Od terapie redukční dietou se postupně přes kombinaci metformin a sulfonyl-
urea dostal k terapii exenatidem v maximální dvojí denní dávce. Nejprve úspěšná terapie však po 
roce selhala, zastavily se hmotnostní úbytky a zhoršil se parametr dlouhodobé kompenzace HbA1c. 
Přes dobrou endogenní sekreci bylo nezbytné přejít na terapii dlouhodobým inzulínovým analogem 
v bazále. V kazuistice je diskutována perspektiva kombinace metformin, inkretin, inzulín, která 
by mohla zabraňovat hmotnostním přírůstkům při inzulinoterapii, dále zlepšovat dlouhodobou 
kompenzaci a zachovávat pozitivní efekty inkretinové terapie.

Summary:
Therapy of type 2 diabetic by incretin – temporary or permanent?
Algorithm ADA/EASD for the treatment of type 2 diabetes, when compensation is unsatisfactory, 

recommends choosing a combination treatment and practically gives us the same level of possi-
bility of combination treatment with sulfonylurea, basal insulin, pioglitazon and GLP-1 agonist. 
Treatment based on incretins interferes in the complex pathophysiology of type 2 diabetes, plays 
a regulatory role in the function of β cells, affects insulin secretion, glucagon secretion, affects the 
metabolism of glucose, plays a role in GI motility, decreases appetite, reduces weight and generally 
prevents progression of the illness.

The case describes evolution of the therapy of a 45 years old obese type 2 diabetic who is 
undergoing treatment since the year 1998. Progressively he underwent the reduction diet therapy 
through the combination of metformin and sulfonylurea to the exenatid therapy to a maximal twice 
a day potion. However the-at-first-sight successful therapy fails after a year, the weight reductions 
come to a stop and the parameter of long-term compensation HbA1c worsens, and in spite of good 
endogenous secretion it is imperative to pass over to therapy by long-term basal insulin analo-
gues. The case discusses the perspective combination of metformin, incretin, insulin, which could 
prevent weight increments during the insulin therapy, further improve long-term compensation 
and preserve the positive effects of the incretin therapy.

Adamíková, A. Terapie inkretinem u diabetika 2. typu – dočasná nebo stálá?. Kazuistiky v diabetolo-
gii 8, č. 4: 4 –6, 2010.

Klíčová slova:

� inkretiny

� dlouhodobý inzulínový 
analog

� diabetes mellitus 2. typu

Key words:

� incretins

� long-term basal insulin 
analogue

� type 2 diabetes mellitus

Alena Adamíková
Diabetologické centrum IK IPVZ Krajské nemocnice T. Bati, a. s., Zlín

Úvod

Cílem léčby diabetu 2. typu je zlepšit kontrolu glykemie s mini-
málním rizikem hypoglykemií, zlepšit funkci beta buněk pankreatu 

a zaměřit se i na další patologické stavy spojené s diabetem, jako 
je obezita, hypertenze a dyslipidemie. Chronická hyperglykemie 
je spojena s vysokým rizikem vzniku mikro- a makrovaskulárních 
komplikací. Ve studii UKPDS (United Kingdom Prospective Dia-
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betes Study) snížení HbA1c o 1 % bylo spojeno se signifikantním 
poklesem rizika úmrtí spojeného s diabetem, infarktem myokardu 
a mikrovaskulárními komplikacemi.

GLP-1 agonisté mají efekty jak glykemické, tak extraglykemické. 
Snižují vyprazdňování žaludku, zvyšují pocit sytosti, zvyšují sekreci 
inzulínu, snižují sekreci glukagonu, zvyšují proliferaci beta buněk 
a snižují jejich apoptózu, zlepšují funkci endotelu, snižují hladinu 
krevního tlaku, zlepšují lipidové spektrum. Bylo popsáno i zlepšení 
myokardiální kontraktility po infuzi GLP-1 po ischemii. GLP-1 
agonisté mají také neurotrofický a neuroprotektivní efekt. Vzhledem 
k tomu, že porucha glukózové sekrece a progresivní ztráta funkce 
beta buněk hrají hlavní roli v patofyziologii diabetu 2. typu, zasahují 
inkretiny přímo do klíčových míst patofyziologické poruchy a mohou 
hrát zásadní úlohu v terapii diabetika 2. typu. Terapie agonisty GLP-1
receptorů je v ČR indikována v kombinaci s metforminem a/nebo 
sulfonylureou nebo v kombinaci s thiazolidindiony u pacientů, u nichž 
použití maximálních tolerovaných dávek po dobu 3 měsíců nevedlo 
k uspokojivé kompenzaci s HbA1c pod 6,0 % dle IFCC.

Kazuistika
45letý pacient se léčí s diabetes mellitus 2. typu od roku 1998. 

BMI při zjištění onemocnění byl 30,8 kg/m2. Od počátku bylo 
onemocnění kompenzováno diabetickou redukční dietou, snahou 
o fyzickou aktivitu (vzhledem k častým pracovním cestám spíše 
nepravidelně) a metforminem. V září roku 2000 došlo k progresi 
onemocnění: glykemie na lačno 11,1 mmol/l a HbA1c 6,5 % (DCCT). 
Pacient zhoršení přičítal pracovní vytíženosti. Do terapie byla přidána 
sulfonylurea (glipizid). Při další kontrole pacient přiznal závažné 
dietní chyby a po úpravě režimu i diety bylo možno glipizid vysadit 
a ponechat jen metformin.

Od roku 2002 užíval pacient pro dyslipidemii fibráty. V dubnu 
2004 se v laboratorních výsledcích objevily opět hyperglykemie na 
lačno a do terapie byla opět vrácena sulfonylurea s postupnou úpra-
vou dávky. Od roku 2004 byla změněna také terapie dyslipidemie, 
místo fibrátů začal pacient užívat statin. V září 2008 byl do terapie ke 
kombinaci metformin, glimepirid přidán exenatid nejprve 5 µg dva-
krát denně. Glykemie na lačno byla 9,2 mmol/l, po jídle 11,2 mmol/l, 
HbA1c 7,5 % (již dle IFCC). Pacientova hmotnost v září 2008 byla 
118 kg (BMI 35,2 kg/m2). Nejprve byl vysazen glimepirid, ale při 
následující kontrole za týden musel být ve stejné dávce (4,5 mg) 
znovu přidán. Pacient měl glykemii na lačno 8,6 mmol/l, po jídle 
8,8 mmol/l. Od října 2008 byla pro glykemii na lačno 9,3 mmol/l, po 
jídle 11,3 mmol/l zvýšena dávka exenatidu na dvakrát 10 µg.

Během prvních 3 měsíců, kdy se pacient hodně snažil, podstatně 
zlepšil i fyzickou aktivitu, zredukoval svou hmotnost téměř o 20 kg, 
HbA1c poklesl na 7,3 % (IFCC). Další rok pokračoval v terapii 
exenatidem i perorálními antidiabetiky (glimepirid, metformin) 
v maximálních dávkách. Hmotnost pacienta se již dále nesnižovala 
a HbA1c se začal opět zvyšovat. V dubnu 2010 při HbA1c 8,8 % 
(IFCC), glykemii na lačno 9,0 mmol/l, po jídle 8,0 mmol/l, při BMI 
29,3 kg/m2, dále při laktátu 1,63 mmol/l a C-peptidu 0,97 pmol/l pro 
neuspokojivou kompenzaci byl exenatid vysazen a k PAD přidán 
dlouhodobý inzulínový analog. Po dvou měsících došlo ke zlepšení 
HbA1c na 7,5 % (IFCC), glykemie na lačno 7,7 mmol/l, po jídle 
10,6 mmol/l, BMI 29,3 kg/m2 bez zhoršení. V listopadu 2010 měl 
pacient HbA1c 7 % (IFCC), zaznamenán další pokles. Aplikaci 
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krátkodobého analoga k jídlům zatím odmítá. Pozdní komplikace 
diabetu nejsou přítomny.

Diskuse
Dvouletá terapie exenatidem vedla především k redukci hmot-

nosti pacienta. Největší úbytek hmotnosti měl pacient během prvních 
3 měsíců, kromě nepochybného účinku preparátu ho však ovlivnila 
i podstatně zlepšená compliance, zvýšení fyzické aktivity a jistě 
i diety. Je to fenomén často spojený se změnou léčby u chronicky 
nemocného pacienta. Během dalšího roku kompenzace se zdravotní 
stav příliš neměnil, ale pak se kompenzace onemocnění začala opět 
zhoršovat a bylo nutné hledat další možné postupy. Vzhledem k tomu, 
že i exenatid je injekční preparát, byla odbourána další překážka a to 
strach z aplikací dávkovačem. Přetrvávaly však obavy z hypoglykemií, 
pacient nesouhlasil s kompletním převodem na inzulinoterapii, ale 
jen s aplikací jedné dávky dlouhodobého bazálního analoga. Hodnota 
C-peptidu na lačno byla v normě, takže tento inzulínový režim byl 
možný, i když lze předpokládat, že bude dočasný.

Studie autorů Heine et al. (2005) a McCall et al. (2006) srov-
návaly efekt exenatidu a inzulínu glargin během 26 týdnů léčby 
u diabetiků léčených metforminem a sulfonylureou. V 26. týdnu obě 
terapie redukovaly HbA1c o 1,1 % a průměr glykemií při selfmo-
nitoringu byl 152 mg/dl. Inzulín glargin více zlepšoval glykemii na 
lačno a exenatid více snižoval postprandiální glykemie po snídani 
a večeři. Redukce postprandiálních glykemií je důležitá především 
z hlediska redukce rizika kardiovaskulárních onemocnění. Hodnotu 
HbA1c ovlivňuje glykemie na lačno z 85 % a glykemie postprandi-
ální asi z 15 %.

Ideální by pro pacienta zřejmě byla kombinace metformin, 
exenatid, inzulín (která nemá zatím licenci) s potenciální možností 
vysadit sulfonylureu. Studie R. M. Bergenstala et al. publikovaná na 
46. kongresu EASD sledovala skupinu 259 diabetiků 2. typu, kteří 
měli průměrnou hmotnost 94,4 kg, HbA1c 8,41 % (DCCT) a apliko-
vali glargin 48 U. Byli randomizováni do 2 skupin, jedna aplikovala 
k inzulínu exanatid 10 µg dvakrát denně a druhá placebo. Během 
30 týdnů HbA1c (DCCT) poklesl při terapii exenatidem o 1,71 % 
na 6,7 %, ve skupině s placebem o 1,0 % na 7,4 % (p<0,001), hmot-
nost v první skupině poklesla o 1,8±0,03 kg, (p<0,001) a zvýšila 
se o 1,0±0,3 kg ve skupině s placebem, počet hypoglykemií byl ve 
skupinách srovnatelný, vedlejší gastrointestinální účinky byly častější 
ve skupině s exenatidem.

Další studie K. Z. Thonga et al. se zabývala bezpečností kombina-
ce exenatidu a inzulínu u pacientů ve Velké Británii. 6 717 diabetiků 
bylo rozděleno do 3 skupin:

1. bez inzulínu;
2. se zastavením inzulínu při nasazení exenatidu a jeho opětov-

ným přidáním;
3. bylo pokračováno v inzulínové terapii i po nasazení exenatidu.
Studie prokázala, že užívání inzulínu při zahájení terapie exe-

natidem je bezpečné a snižuje hodnoty HbA1c i hmotnost pacienta, 
pokud byla léčba inzulínem zastavena a pak znovu obnovena, polo-
vina pacientů měla zhoršenou kompenzaci.

Další studie, která se ve Velké Británii zabývala účinností a bez-
pečností kombinace inzulínu a exenatidu byla studie B. Joseho et al., 
rovněž publikovaná na 46. kongresu EASD v září 2010. V této studii 
byli pacienti s exenatidem rozděleni do 5 skupin:
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1. bez inzulínu v anamnéze;
2. léčba inzulínem zcela zastavena po zahájení podávání exena-

tidu;
3. terapie inzulínem zastavena, ale posléze opět obnovena;
4. inzulín ponechán;
5. u pacientů bez inzulínu byl k exenatidu inzulín přidán.
Výsledky studie dle skupin:
1. pokles HbA1c o 0,98 %, hmotnosti o 5,4 kg;
2. pokles HbA1c o 0,69 %, hmotnosti o 9 kg;
3. HbA1c se statisticky nesignifikantně zvýšil o 0,18 % (ostatní 

údaje statisticky signifikantní), pokles hmotnosti o 7,2 kg;
4. HbA1c poklesl o 0,43 % a hmotnost o 5,8 kg;
5. HbA1c poklesl o 0,18 % a hmotnost o 6,7 kg.
Kombinace inzulínu s exenatidem byla použita u 36,7 % pacien-

tů, byla bezpečná a účinná, provázená jen jedním případem těžké 
hypoglykemie.

Závěr
Terapie exenatidem u neuspokojivě kompenzovaného obézního 

diabetika 2. typu při současně zlepšené compliance vedla k do-
časnému poklesu hmotnosti i zlepšení kompenzace dle HbA1c. Po 
roce se však hodnota HbA1c začala opět zhoršovat a bylo nezbytné 
zahájit inzulinoterapii. Dlouhodobý inzulínový analog použitý jen 
v bazálním režimu kompenzaci pacienta opět zlepšil, ale exenatid 
byl vysazen a pacient tak přišel o pozitivní efekty inkretinu na 
postprandiální glykemie. Perspektivou se jeví první studie, které 
dokumentují přínos kombinace exenatidu s inzulínem při ponechání 
terapie metofrminem.
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Vildagliptin
– moderní terapie diabetu

Souhrn:
Moderní léčba diabetika začíná metforminem, dietou, změnou životního stylu. Pokud je kom-

penzace nedostatečná, je jednou z velmi dobrých možností přidání vildagliptinu.

Summary:
Vildagliptin – the modern diabetes care
The modern diabetes care starts from metformin, diet, change of the life style. When the com-

pensation is not sufficient, then vildagliptine seems to be one of good possibilities.

Fabiánová, J. Vildagliptin – moderní terapie diabetu. Kazuistiky v dia betologii 8, č. 4: 8  – 9, 2010.

Klíčová slova:

� kompenzace diabetu

� metformin

� vildagliptin
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� compensation of diabetes

� metformin
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Jana Fabiánová
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Úvod

Cílem moderní terapie diabetu je co nejtěsnější kompenzace 
všech metabolických parametrů, tedy nejen diabetu, ale také případné 
dyslipidemie atd. Lékem první volby je metformin, se svými dobře 
známými schopnostmi pozitivně ovlivnit také nadváhu u obézních 
pacientů. Mnohem složitější je výběr vhodného antidiabetika ve chvíli, 
kdy samotný metformin již nestačí k dosažení co nejlepší kompenzace 
diabetu. Možnosti jsou v dnešní době velmi rozsáhlé, proto je třeba se 
individuálně věnovat každému pacientovi. V současné době již ve výbě-
ru chybí rosiglitazon. Bohatý výběr poskytuje skupina sulfonylurey, jako 
velmi vhodné a nadějné se zejména u mladších diabetiků jeví inhibitory 
DPP-IV, nehledě na široké spektrum dalších perorálních antidiabetik 
(PAD), eventuálně liraglutid a exenatid, aplikované subkutánně.

Kazuistika
Naše kazuistika se týká muže narozeného v roce 1953, který byl 

doporučen praktickým lékařem na vyšetření pro opakovaný nález 
glykemie nad 8 mmol/l na lačno v listopadu roku 2007. V přiloženém 
laboratorním vyšetření byly zjištěny normální hodnoty krevního 
obrazu (KO), sedimentace erytrocytů (FW), glykemie 8,1 mmol/l, 
kreatinin 128 µmol/l, alaninoaminotransferáza (ALT) 1,21 µkat/l, 

aspartátaminotransferáza (AST) 0,68 µkat/l, ostatní hodnoty jaterních 
testů byly bez odchylek, hodnota celkového cholesterolu 4,9 mmol/l, 
HDL-cholesterol a LDL-cholesterol nebyly zjišaovány, triglyceridy 
(TG) 0,87 mmol/l.

Pacient se léčil pro lehkou formu chronické obstrukční plicní ne-
moci (CHOPN), v medikaci salbutamol (Ventolin), Broncho-Vaxom, 
budesonid (Pulmax). Vstupní hmotnost pacienta byla 105 kg při 170 cm 
výšky, TK 130/80 mmHg, bez větších subjektivních potíží. Po základní 
edukaci a doporučení redukce váhy byl nasazen metformin 500 mg 
s postupným zvyšováním dávky dle snášenlivosti.

Kontrola v lednu 2008 přinesla příjemné překvapení: glykemie na 
lačno byla 6,1 mmol/l, ztráty v moči 2 g za 24 hodin, mikroalbuminurie 
nebyla zjištěna.

Pacient zredukoval svou hmotnost na 100 kg. Jako vášnivý nimrod 
absolvoval několik honů, chodil do lesa téměř denně přikrmovat zvěř 
a jeho pohybová aktivita se projevila na zlepšení CHOPN s možností 
omezit užívání léků. Terapie diabetu: metformin v dávce dvakrát 
1 000 mg. Vyšetření hodnoty HbA1c (IFCC) přesto ukázalo neuspoko-
jivý výsledek (6,1 %). Bohužel jsme neměli možnost srovnání s žádnou 
předchozí hodnotou. Hodnota C-peptidu byla 3,5 nmol/l.

Další kontrola proběhla v červenci 2008 s výsledky: glykemie 
na lačno 6,4 mmol/l, postprandiálně 9,0 mmol/l, glykosurie i mikro-
albuminurie negativní, tělesná hmotnost 98 kg, TK 120/80 mmHg, 
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normalizace jaterních testů i kreatininu, dyslipidemie: celkový cho-
lesterol 5,7 mmol/l, HDL-cholesterol 1,79 mmol/l, LDL-cholesterol 
3,54 mmol/l, HbA1c 5,8 %. Byla ponechána terapie metforminem 
dvakrát 1 000 mg.

Pacient byl v roce 2009 uspokojivě kompenzován, laboratorní 
hodnoty byly v normě stejně jako TK, váha činila 98 kg. Vzhledem 
k výrazně většímu pracovnímu vytížení na podzim roku 2009 došlo 
k omezení fyzické aktivity pacienta, což se projevilo při kontrolním od-
běru krve v prosinci 2009: glykemie na lačno 8,6 mmol/l, postprandiálně 
11,2 mmol/l, zhoršení lipidového spektra: celkový cholesterol 6,1 mmol/l,
HDL-cholesterol 1,34 mmol/l, LDL-cholesterol 3,48 mmol/l,
TG 1,29 mmol/l, HbA1c 5,9 % (IFCC), tělesná hmotnost stále 98 kg. 
Do medikace byl přidán atorvastatin v dávce 20 mg večer a terapie 
metforminem byla nahrazena kombinací metforminu 1 000 mg a vilda-
gliptinu (Eucreas) v dávce 50 mg, dávkování dvakrát denně 1 tbl.

Další kontrola proběhla v únoru 2010 a byla pro nás opět příjem-
ným překvapením, pacient sice zůstal na váze 98 kg, ale parametry 
kompenzace diabetu i dyslipidemie byly výborné: glykemie na lačno 
5,1 mmol/l, postprandiálně 8,2 mmol/l, glykosurie a mikroalbuminurie 
negativní, HbA1c 3,7 % (IFCC), cholesterol celkový 4 mmol/l, HDL-
-cholesterol 1,7 mmol/l, LDL-cholesterol 2,24 mmol/l, TG 0,7 mmol/l, 
kreatinin 108 µmol/l, kyselina močová 369 µmol/l, jaterní testy v normě, 
TK 125/80 mmHg.

Kontrola v červnu proběhla téměř identicky, pacient byl velmi 
dobře kompenzovaný po stránce metabolické, bez jakýchkoli známek 
komplikací diabetu, pokračuje v léčbě atorvastatinem a kombinací 
metforminu s vildagliptinem.

Závěr
Průběh onemocnění i léčby tohoto diabetika je poměrně častý 

i u dalších pacientů: po počátečním úspěchu léčby metforminem se 
dostaví období zhoršené kompenzace a lékař je postaven před otázku: 
co dál? Jakým způsobem pokračovat v terapii, aniž bychom pacienta 
ohrozili vznikem a rozvojem komplikací diabetu, nebo ho naopak 
vystavili možnosti projevů nežádoucích účinků léků při nevhodném 
výběru? Vildagliptin patří mezi moderní, velmi nadějné léky a prozatím 
bez popsaných výraznějších vedlejších účinků.
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Využití bezpečnosti kombinace léčby 
exenatidem a metforminem
u diabetes mellitus 2. typu

Souhrn:
Obsahem kazuistiky je popis léčby obézního diabetika 2. typu, kterého se i přes zvýšené 

edukační úsilí nepodařilo přesvědčit k redukci hmotnosti, a bylo nutné časně intenzifikovat 
léčbu perorálními antidiabetiky (PAD). Kombinace exenatidu s metforminem umožnila snížení 
až vysazení současné léčby sulfonylureou a vedla k poklesu tělesné hmotnosti. Touto terapií byl 
pacient úspěšně léčen v závěru své profesní kariéry a profitoval z bezpečnosti léčby tím, že mohl 
vykonávat profesi řidiče MHD bez omezení.

Summary:
Benefiting from the safety profile of combined treatment with exenatide and metformine in 

type 2 diabetes mellitus 
The case report is focused on the treatment of an obese patient with type 2 diabetes mellitus 

who despite enhanced education failed to be reasoned into the weight loss and his treatment with 
oral antidiabetic agents needed to be intensified early. The combination of exenatide and metfor-
mine enabled to decrease and consequently withdraw the treatment with sulfonylurea and it lead 
to the weight loss. The patient was treated with this therapy in the end of his professional career 
and its safety brought him a benefit of being able to work as a professional driver of the urban 
public transport without any limitations.

Račická, E. Využití bezpečnosti kombinace léčby exenatidem a metforminem u diabetes mellitus 2. typu. 
Kazuistiky v diabetologii 8, č. 4: 10 –12, 2010.

Klíčová slova:
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Úvod

Poznatek o významném vlivu gastrointestinálního traktu na 
regulaci glukózové homeostázy byl již před mnoha lety potvrzen tím, 
že je-li glukóza podána per os, dojde k mnohem většímu vzestupu 
inzulinemie než při podání intravenózním. Příčinou je uvolnění inkre-
tinových působků z buněk tenkého střeva. Další studie pak prokázaly, 
že inkretiny glukagon-like peptid-1 (GLP-1) a glukózo-dependentní 
inzulinotropní polypeptid (GIP) se účastní i v patogenezi diabetes 
mellitus (DM) 2. typu.

Výsledkem studií bylo poznání, že u diabetiků 2. typu nedochází 
k dostatečnému vyplavení GLP-1, a tím je snížena stimulovaná se-
krece inzulínu a inhibice sekrece glukagonu. Proto byla po letech vý-
zkumů do léčby zavedena nová skupina léků: parenterálně podávané 
inkretiny. Od jara 2009 je již i v České republice dostupný preparát 
exenatid (Byetta), což je syntetický analog exendinu-4, jehož sekvence 
aminokyselin se částečně překrývá se sekvencí aminokyselin lidského 
GLP-1. Má proto řadu shodných účinků s endogenním GLP-1, jehož 
sekrece je u diabetiků 2. typu snížená.

V současné době probíhají na celém světě diskuse o zařazení 
terapie na bázi inkretinů v algoritmu léčby DM 2. typu. Tato nová 
skupina léků nemá dosud data z dlouhodobých studií s výsledky, 
které se týkají bezpečnosti léčby a mortalitních dat. Při vyhodnoce-
ní postavení nových léků hraje také nezanedbatelnou roli finanční 
náročnost léčby.

Proto pro zahájení podávání léku Byetta je třeba i u nás respek-
tovat omezení stanovená Všeobecnou zdravotní pojišaovnou pro 
indikaci této léčby.

Kazuistika
Pacient narozený v roce 1950 byl odeslán do naší ordinace v roce 

2005 pro recentní DM 2. typu dle hyperglykemie zjištěné při vyšetření 
u svého praktického lékaře.

V té době pracoval jako správce sportovního zařízení a také jako 
příležitostný řidič firemního osobního auta. Pacient kouřil od 18 
let minimálně 10 cigaret za den. Neprovozoval žádnou pravidelnou 
rekreační sportovní aktivitu. Rodinná anamnéza: otec zemřel v 62 

T
É

M
A

 Č
ÍS

L
A



11KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 4/2010 

letech na akutní infarkt myokardu, matka se léčila na DM 2. typu 
PAD. Osobní anamnéza: v roce 1965 prodělal pacient appendekto-
mii, v roce 1985 mu byla diagnostikována hypertenze, v roce 1996 
prodělal akutní infarkt myokardu, pro manifestaci anginy pectoris 
byla v roce 2001 provedena perkutánní transluminární koronární 
angioplastika (PTCA) se stentem zavedeným do arteria coronaria 
dextra, dle echokardiografického vyšetření v roce 2005 byla ejekční 
frakce levé komory srdeční 65 %.

V době diagnózy diabetes mellitus nebyly k dispozici starší doku-
menty, které by mohly prokázat, zda již dříve nebyla v pacientových 
záznamech hyperglykemie, pouze zpráva při propuštění po akutním 
infarktu myokardu, kde byla glykemie na lačno 7,2 mmol/l, ale bez 
diagnózy a doporučení dalšího diagnostického postupu s ohledem 
na tuto hodnotu.

V roce 2005: glykemie 6,25 mmol/l, HbA1c 5,2 % (IFCC), BMI 
33,14 kg/m2 při tělesné hmotnosti 103 kg, která byla beze změny asi 
již 10 let.

Byla zahájena obvyklá léčba edukací s doporučením redukční 
diety a léčba metforminem. I když se těmito opatřeními podařilo 
dosáhnout dobré kompenzace (HbA1c 4,8 % dle IFCC), nedošlo 
přes opakovanou individuální edukaci k úpravě ve stravování ani ke 
zvýšení doporučované pohybové aktivity. Následkem toho nedosáhl 
pacient redukce hmotnosti, kterou podporoval ve svých doporučeních 
i ošetřující kardiolog.

Protože se v roce 2007 HbA1c zvýšil na 5,8 % (IFCC), byla léčba 
upravena na kombinaci metformin 2 000 mg a pioglitazon 30 mg 
denně. Přes úpravu kompenzace na HbA1c 5,1 % (IFCC) se po 6 
měsících léčby hmotnost zvýšila na 109 kg, pacient měl lehké otoky 
dolních končetin, stěžoval si také na zhoršení dušnosti při námaze, 
proto byla léčba koncem roku 2007 ukončena.

V dalším období byl pacient léčen kombinací metformin 2 000 mg 
a gliklazid MR 60 mg, kompenzace se zlepšila na HbA1c 4,8 % 
(IFCC), ale došlo k dalšímu nárůstu hmotnosti na 112 kg, což pre-
zentovalo BMI 36,24 kg/m2, obvod pasu byl 120 cm.

V červnu 2009 při kombinaci metformin a gliklazid MR 90 mg/
den bylo HbA1c 6,3 % (IFCC), glykemie na lačno (FBG) 8,6 mmol/l, 
postprandiální glykemie (PPG) 13,89 mmol/l. V té době začal pacient 
pracoval i jako řidič autobusu, který jeho zaměstnavatel provozoval 
na stálých trasách a v předepsaném jízdním řádu, což při intenzifikaci 
léčby např. inzulínem mohlo znamenat významné omezení možnosti 
vykonávat tuto práci. V tomto období již byla možnost použít nový 
lék exenatid (Byetta), proto jsme po nezbytné edukaci zahájili léčbu 
dle obvyklého postupu. Po dobu prvního měsíce aplikace exenatid 
(Byetta) dvakrát denně 5 µg subkutánně (s. c.) s ponecháním léčby 
metformin 2 000 mg a dávkou gliklazid (Diaprel MR) jednou denně 
30 mg i s prováděním selfmonitoringu glykemií. Pacient léčbu velmi 
dobře snášel, pouze v prvním týdnu se přechodně objevila nauzea. 
Protože došlo k velmi dobré úpravě glykemií až k hraničním hod-
notám na lačno (glykemický profil 4,3..7,4..4,0..7,5..5,2..7,6 mmol/l), 
v dalším měsíci byla podávána léčba pouze exenatid (Byetta) dvakrát 
10 µg s. c. a metformin 2 000 mg den, gliklazid MR byl vysazen, 
abychom vyloučili možnost hypoglykemie. Po šesti měsících léčby 
se tělesná hmotnost pacienta upravila na 102 kg, BMI 33,1 kg/m2, 

obvod pasu 115 cm, hodnota HbA1c 5 % (IFCC), glykemie nalačno 
5 mmol/l a průměrná PPG 7,8 mmol/l (ze tří hodnot po snídani), 
pacient neměl žádné hypoglykemie.

Od počátku léčby exenatidem mohl pacient pracovat jako řidič 
v hromadné dopravě bez omezení. V únoru 2010 odešel do důchodu 
a v jeho životním režimu se snížila pohybová aktivita i pro tehdy 
trvající nepříznivé počasí. Hodnota HbA1c se ale významně nezhor-
šila (5,2 % dle IFCC), tělesná hmotnost zůstala 103 kg, ale došlo 
ke zvýšení hodnot PPG v jeho denním selfmonitoringu. Proto byl 
k dosavadní léčbě přidán glimepirid v dávce 2 mg/den.

Po roce léčby v červenci 2010 má pacient tělesnou hmotnost 
103 kg (BMI 33,14 kg/m2, obvod pasu 115 cm). Hodnota HbA1c 
je 5 % (IFCC), glykemie na lačno 6,5 mmol/l a průměrná PPG 
je 7,9 mmol/l, tlak krve 130/78 mmHg, tepová frekvence 70/min. 
Léčba: exenatid dvakrát denně 10 µg, glimepirid 2 mg, metformin 
dvakrát denně 1 000 mg, atorvastatin 20 mg, perindopril 5 mg, bis-
oprolol 10 mg, kyselina acetylosalicylová 100 mg, amlodipin 10 mg, 
indapamid 1 tableta.

Období léčby kombinované s exenatidem pacient hodnotí velmi 
pozitivně, neboa došlo ke snížení jeho hmotnosti spojené s výrazně 
časnějším pocitem sytosti, a tedy snížením příjmu jídla. Došlo také 
k významnému zlepšení kompenzace diabetu bez vzniku hypogly-
kemií. Zejména pokles hmotnosti spojený se zvýšením pohybové 
aktivity zlepšuje kvalitu pacientova života.

Diskuse a závěr
Kombinace léčby metforminem a exenatidem u obézního diabeti-

ka 2. typu vedla ke zlepšení kompenzace diabetu spojené s poklesem 
hmotnosti. Léčba umožnila pacientovi v posledním období jeho 
zaměstnání pracovat bez rizika hypoglykemie a bez obav ze ztráty 
tohoto zaměstnání, neboa při nutnosti zahájit léčbu inzulínem je 
již situace pro řidiče-profesionála pracujícího v hromadné dopravě 
svízelnější.

Jak ukazuje tato kazuistika, lze v běžné praxi dosáhnout zlepšení, 
které je popisováno v kontrolovaných klinických studiích. Z anamnézy 
pacienta lze usuzovat, že historie jeho DM 2. typu je delší, než je rok 
stanovení diagnózy a odeslání k léčbě. Vzhledem k záchytu hyper-
glykemie v roce 1996 je škoda, že vyšetření glykemie nebylo později 
zopakováno. Lze totiž soudit, že u pacienta již byl přítomen DM 
2. typu nebo jiná porucha tolerance glukózy, kde by ale intervence 
byla stejná, tedy úprava životosprávy, redukční dietní režim a mohla 
být již dříve podána léčba metforminem. Dle vývoje výsledků léčby 
bylo nutno pro postupně zhoršený účinek dvojkombinace metforminu 
a exenatidu po čase znovu přidat preparát ze skupiny sulfonylurey ke 
zlepšení sekrece inzulínu, kterou lék ze skupiny sulfonylurey realizuje 
rozdílným mechanismem.

Jak dokladuje tato kazuistika, je léčba exenatidem přínosem 
zejména pro časnou léčbu diabetiků 2. typu, neboa vedle zlepšení kom-
penzace DM má pozitivní vliv na tělesnou hmotnost pacientů, která 
je většinou zvýšená. A je-li exenatid podán například s metforminem, 
pak minimální riziko hypoglykemie umožňuje vykonávat profese, které 
například při léčbě inzulínem mohou být pro diabetiky rizikové.

VYUŽITÍ BEZPEČNOSTI KOMBINACE LÉČBY EXENATIDEM A METFORMINEM U DIABETES MELLITUS 2. TYPU

Stent R. Charles (1807–1885) – anglický dentista. Věnoval se problematice výroby zubních protéz. V roce 1856 zdokonalil materiál potřebný k vytváření otisků zubů. Slovo „stent“ jako 
lékařský pojem použil poprvé v roce 1916 nizozemský plastický chirurg Jan F. Esser. (Zdroj informací: archiv redakce)
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červen 2009: metformin 2 000 mg + gliklazid MR 90 mg

červenec 2009: exenatid (Byetta) 2×10 µg s. c. + metformin 2 000 mg + gliklazid MR 30 mg

prosinec 2009: exenatid (Byetta) 2×10 µg s. c. + metformin 2 000 mg

červen 2010: exenatid (Byetta) 2×10 µg s. c. + metformin 2 000 mg + glimepirid 2 mg

zahájení 6 měsíců 12 měsíců

HbA1c (IFCC) 6,3 % 5,0 % 5,0 %

hmotnost (kg) 112 102 103

FBG (mmol/l) 8,6 5,0 6,5

PPG (mmol/l) 13,89 7,8 7,9

Tab. č. 1: Vývoj terapie a metabolických parametrů pacienta
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Léčba liraglutidem u pacientky 
s metabolickým syndromem 
a hypotyreózou  

Souhrn:
Předkládaná kazuistika demonstruje příznivý efekt čtyřměsíční léčby liraglutidem na re-

dukci tělesné hmotnosti, glykemický profil a hodnoty glykovaného hemoglobinu u 57leté obézní 
ženy s kompenzovanou hypotyreózou a rozvíjejícím se metabolickým syndromem, u které se 
při uspokojivé kompenzaci diabetu nedařilo dosáhnout dostatečné redukce tělesné hmotnosti 
monoterapií metforminem ani kombinací metforminu a sitagliptinu.

Summary:
The treatment with liraglutide in a female patient with metabolic syndrome and hypothy-

reosis
This case report demonstrates a positive effect of a 4-month liraglutide therapy on body 

mass index, glycaemic profile and on glycated hemoglobin values in a 57-year old obese woman 
(adequately treated for hypothyreosis) with recent evolution of metabolic syndrome. Even 
though the diabetes control was acceptable, the treatment with high doses of metformin and 
sitagliptin failed to reach sufficient reduction of body mass.

Chlup, R., Doubravová, B., Ďurajková, E., Peterson, K., Zapletalová, J. Léčba liraglutidem u pacientky 
s metabolickým syndromem a hypotyreózou. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 4: 13 –17, 2010.

Klíčová slova:

� metabolický syndrom

� hypertenze

� diabetes mellitus 2. typu

� obezita

� hypotyreóza

� sitagliptin

� metformin

� inkretiny

� liraglutid

Key words:

� metabolic syndrome
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� type 2 diabetes mellitus
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� sitagliptin
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� liraglutide
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Emilia Ďurajková3, Karolina Peterson2,
Jana Zapletalová4

1II. interní klinika, LF UP a FN Olomouc
2Ústav fyziologie, LF UP Olomouc 
3Odborný léčebný ústav neurologicko-geriatrický, Moravský Beroun
4Ústav biofyziky, LF UP Olomouc

Úvod 

V říjnu 2010 jsme referovali o překvapivých účincích liraglutidu na 
klinické i laboratorní ukazatele kompenzace látkové přeměny u 48leté-
ho muže s třináctiletou anamnézou diabetu 2. typu (Chlup et al. 2010). 
Podobný efekt tohoto analoga inkretinu GLP-1 postupně zaznamená-
váme také u dalších obézních osob s diabetem 2. typu, pro které dosud 
byla požadovaná redukce tělesné hmotnosti velmi obtížná.

 

Kazuistika 
Nynější onemocnění: Obézní žena (nar. 1953), léčená pro hy-

pertenzi, latentní tetanii a hypotyreózu, se v srpnu 2005 dostavila 
do diabetologické ambulance pro opakovaný nález hyperglykemie 
nalačno (7,6–8,6 mmol/l). Neudávala žádný výrazný pocit žízně ani 

únavnost. V popředí potíží stály občasné bolesti v dolních konče-
tinách a od roku 2000 také lymfedém bérců proměnlivé intenzity. 
Byla vyslovena diagnóza diabetes mellitus 2. typu a periferní sen-
zomotorické neuropatie. Vzhledem k hypertenzi (léčené od roku 
1990 ACE inhibitory, sartany a diuretiky), obezitě, sonograficky 
rozpoznané steatóze jater, hyperlipoproteinemii a hyperurikemii 
se jednalo o metabolický syndrom. Pacientka byla ihned edukována 
o zásadách redukční stravy diabetika a self-monitoringu. Byla zahá-
jena léčba metforminem. Další vývoj klinického stavu a medikace 
ukazuje tabulka č. 1.

Osobní anamnéza: V dětství jen drobné infekty, angíny, chro-
nická tonzilitida. Při dosažení dospělosti vážila pacientka 80 kg. 
V průběhu dvou těhotenství postupně přibrala až na 115–120 kg. 
Opakované infekce močových cest. Ve 48. roce života cholecystek-
tomie a hysterektomie.
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Rodinná anamnéza: Diabetes mellitus 2. typu se vyskytl u obou 
rodičů a jedné sestry.

Somatický nález (18. června 2010): TK 150/80 mmHg, pulz 72/min, 
hmotnost 114,6 kg, výška 165 cm, body mass index 42,1 kg/m2. Pyk-
nomorfní konstituce. Nález na hlavě, krku, hrudníku, plicích a břiše 
bez významných odchylek.

Laboratorní nález ukázal hyperlipoproteinemii (celkový cho-
lesterol 6,3 mmol/l, triacylglyceroly 1,4 mmol/l, HDL-cholesterol 
1,2 mmol/l, LDL-cholesterol 4,2 mmol/l), kyselina močová 365 µmol/l. 
Hodnoty Na, K, Cl, Mg, Ca, urey, kreatininu, bilirubinu, ALT, AST, 
ALP, GGT, amyláz, celkové bílkoviny, albuminu, C-reaktivního pro-
teinu, T3, fT4, TSH, GADA, C-peptidu byly v referenčním rozmezí, 
stejně jako krevní obraz a moč.

Metodika

Retrospektivní hodnocení vývoje klinického i laboratorního obrazu 
při monoterapii metforminem a následně při terapii metforminem 
a sitagliptinem, na které navazuje prospektivní čtyřměsíční sledování 
prováděné při ambulantní kombinované léčbě metforminem a liraglu-
tidem u obézní ženy s metabolickým syndromem a hypotyreózou. 

Pozornost byla soustředěna na následující ukazatele: 
� subjektivní stav: únavnost, ospalost, chua 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;

1990 zjištěna hypertenze, léčena diuretiky, ACE inhibitory a blokátory receptorů AT II

2000 diagnostikována latentní tetanie, léčena magnesium citricum 1,5–2,0 g/den

2001 cholecystektomie, hysterektomie

2004 zjištěna hypotyreóza, zahájena léčba thyroxinem 100 µg/den

květen 2005 diagnostikován diabetes mellitus 2. typu a hyperlipoproteinemie, pacientka edukována o stravě, zahájena léčba 
metforminem 2 000 mg/den

12. 3. 2007 zahájena léčba simvastatinem 20 mg/den, dávka thyroxinu zvýšena na 125 µg/den

4. 12. 2009 přidán sitagliptin 100 mg/den p. o.

22. 6. 2010 vysazen sitagliptin a zahájena léčba liraglutidem 0,6 mg/den s. c.

29. 6. 2010 dávka liraglutidu zvýšena na 1,2 mg/den s. c.

4.–24. 10. 2010 lázeňská léčba

1. 11. 2010 zhodnocení vývoje klinického a laboratorního nálezu

Tab. č. 1: Vývoj klinického stavu a přehled medikace

datum
hmotnost 

(kg)
výška
(cm)

BMI
(kg/m2)

TK syst.
(mmHg)

TK diast.
(mmHg)

pulz
(min−1)

HbA1c
(%, IFCC)

LDL-C
(mmol/l)

C-peptid
(µg/l)

TSH
(mU/l)

před zahájením léčby diabetu

4. 8. 2005 120,0 165 44,1 160 85 56 5,4 3,3 1,340 2,9

metformin 2 000 mg/den

20. 6. 2006 111,0 165 40,8 160 80 58 4,8 3,3 0,976 4,7

30. 1. 2007 119,0 165 43,7 210 100 80 5,2 3,9 1,270 4,5

14. 4. 2008 116,0 165 42,6 185 90 80 5,0 2,5 3,540 1,1

23. 3. 2009 117,0 165 43,0 150 75 68 5,4 4,7 3,8

4. 12. 2009 113,0 165 41,5 140 80 60

metformin 2 000 mg/den + sitagliptin 100 mg/den

18. 6. 2010 114,6 165 42,1 150 80 72 6,3 4,2 0,874 3,5

metformin 2 000 mg/den + liraglutid 1,2 mg/den

26. 7. 2010 109,0 165 40,0 130 80 66

6. 9. 2010 106,9 165 39,3 130 80 66 5,0 3,5 0,996 4,1

20. 9. 2010 107,7 165 39,6 140 70 64

25. 10. 2010 103,5 165 38,0 150 80 64 4,5 3,6 3,2

Tab. č. 2: Vývoj hmotnosti, výšky, krevního tlaku, pulzu a některých laboratorních ukazatelů od rozpoznání diabetu (v srpnu 2005), během čtyř-
leté monoterapie metforminem (od 4. srpna 2005 do 4. prosince 2009), po půlroční léčbě kombinací metforminu se sitagliptinem (18. června 
2010) a při kombinaci metforminu s liraglutidem v posledním období (od 22. června 2010)

LÉČBA LIRAGLUTIDEM U PACIENTKY S METABOLICKÝM SYNDROMEM A HYPOTYREÓZOU
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� 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, T3, fT4, TSH, rutinní spektrum laboratorních parametrů, 
krevní obraz, moč.

Výsledky
Vývoj klinického obrazu

V průběhu přibližně čtyřapůlletého období monoterapie met-
forminem 2 g/den (od 4. srpna 2005 do 4. prosince 2009) se tělesná 
hmotnost snížila o 7 kg. Při následné šestiměsíční léčbě kombinací 
metforminu se sitagliptinem (od 4. prosince 2009 do 18. června 
2010) byl zaznamenán vzestup hmotnosti o 1,6 kg. Od začátku léčby 
liraglutidem dne 22. června 2010 došlo během následujících čtyř 
měsíců k poklesu hmotnosti o 11,1 kg (ze 114,6 kg na 103,5 kg) – viz 

tabulka č. 2. Vývoj indexu tělesné hmot-
nosti (BMI) ukazuje obrázek č. 1.

Během prvého týdne léčby liraglu-
tidem v dávce 0,6 mg/den s. c. se hned 
po první injekci objevilo nechutenství. 
V dalších devíti dnech měla pacientka ně-
kolikrát denně opakovaně nauzeu, která 
jí bránila v jídle a nedovolila soustředit se 
na jakoukoliv činnost. Pacientka již chtěla 
aplikaci liraglutidu přerušit, avšak desátý 
den ráno se probudila čilá, bez jakýchko-
liv potíží, a měla chua k jídlu jako dříve. 
Dávka liraglutidu byla od sedmého dne 
(29. června 2010) podle plánu zvýšena na 
1,2 mg/den.

V celém průběhu léčby od diagnózy 
diabetu v roce 2005 až do současnosti nebyly zaznamenány žádné 
hypoglykemie ani jiné nežádoucí účinky užívaných léků. Stolice byla 
pravidelně jedenkrát denně.

Aplikace liraglutidu nečinila potíže.
Hodnoty krevního tlaku a pulzu uvádí tabulka č. 2. 

Laboratorní ukazatele
Vývoj koncentrace glukózy v plazmě v průběhu dne při rozpozná-

ní diabetu a v jednotlivých obdobích s různým typem antidiabetické 
medikace ukazuje obrázek č. 2.

Vývoj hodnot koncentrace glykovaného hemoglobinu od vzni-
ku diabetu před začátkem léčby a v průběhu dalších let zachycuje 
obrázek č. 3. 

Změny koncentrace LDL-cholesterolu, C-peptidu a TSH v séru/
plazmě ukazuje tabulka č. 2.

Výsledky rutinního laboratorního screeningu, krevní obraz 
a nález v moči se na konci sledovaného období významně nelišily od 
počátečních hodnot z roku 2005.

Obr. č. 1: Vývoj indexu tělesné hmotnosti BMI od diagnózy diabetu 
v závislosti na antidiabetické léčbě
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Obr. č. 3: Hodnoty glykovaného hemoglobinu od diagnózy diabetu 
v závislosti na antidiabetické léčbě
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Obr. č. 2: Glykemické profily před zahájením léčby diabetu a v jejím průběhu
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Úpravy substituce hormonů štítné žlázy a léčba statiny jsou 
zaznamenány v tabulce č. 1.

Dávky antihypertonik (ACE inhibitory a sartany) a hořčíku 
nebyly měněny.

Diskuse
Patofyziologický význam inkretinů byl popsán v řadě prací (Buse 

et al. 2009; Haluzík et Svačina 2010; Klonoff et al. 2008; Nathan et 
al. 2009; Zinman et al. 2009).

Tato kazuistika dokumentuje příznivé účinky analoga inkretinu 
GLP-1 liraglutidu u 57leté ženy. Diabetes mellitus 2. typu byl u ní 
rozpoznán v roce 2005 a rozvíjel se jako součást metabolického syn-
dromu. Několik měsíců po zahájení terapie v roce 2005 byl počáteční 
rychlý pokles BMI i HbA1c připisován úpravě stravovacího režimu 
a metforminu. Toto zlepšení ale netrvalo dlouho. Přidání sitagliptinu 
nemělo během následujících šesti měsíců efekt.

Příznivé účinky liraglutidu lze v této kazuistice vidět především 
v redukci tělesné hmotnosti, která se snižovala poměrně velkou 
rychlostí (s malým zakolísáním asi 1 kg za týden), aniž by pacientka 
byla nabádána k omezování jídla, resp. k větší fyzické zátěži. Po za-
hájení léčby liraglutidem (při pokračující terapii metforminem) se 
tělesná hmotnost a rovněž koncentrace HbA1c během čtyř měsíců 
snížila více než při předchozí léčbě během čtyř let (tab. č. 2, obr. č. 1 
a 3). Počáteční nežádoucí příznaky (nauzea, nechutenství) odezněly 
během deseti dnů a více se neopakovaly. 

Koncentrace TSH se pohybovala vesměs v mezích normy, což 
ukazuje na dostatečnou substituci hypotyreózy. 

Pacientka dostává metformin i liraglutid nadále. Zůstává otáz-
ka, kdy (a zda vůbec) se podaří dosáhnout cílových hodnot BMI 
a HbA1c. 

Závěr
Čtyřměsíční léčba liraglutidem (aplikovaným podkožně jeden-

krát denně) vedla u obézní ženy s rozvíjejícím se metabolickým syn-
dromem k ústupu únavnosti a ospalosti, ke snížení tělesné hmotnosti 
o 11 kg, k poklesu hodnot glykemických profilů při self-monitoringu 
a poklesu HbA1c ze 6,3 % na 4,5 % (IFCC). Počáteční velmi nepří-
jemné nežádoucí účinky (nauzea) odezněly během deseti dnů. 

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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Seznam zkratek

ACE – angiotenzin konvertující enzym
ALP – alkalická fosfatáza
ALT – alaninaminotransferáza
AST – aspartátaminotransferáza
AT II – angiotenzin II
BMI – body mass index
fT3 – volný trijodthyronin
fT4 – volný thyroxin
GADA – protilátky proti dekarboxyláze kyseliny glutamové

GGT – gamaglutamyltransferáza
GLP-1 – glucagon-like peptide 1
HbA1c – glykovaný hemoglobin
HDL – high-density lipoprotein
LDL – low-density lipoprotein
T3 – trijodthyronin
TK – krevní tlak
TSH – tyreotropní hormon
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Zpráva

Výlet do země Onglyza

Karel Vízner

Saxagliptin (Onglyza) je nový inhibitor DPP-4, který bude v nej-
bližší době uveden na český trh společnostmi Bristol-Myers Squibb 
a AstraZeneca. Jde o vysoce účinný, stabilní inhibitor s dlouhodobým 
účinkem, určený pro léčbu diabetes mellitus 2. typu.

Saxagliptin je indikován pro kombinovanou léčbu s metforminem 
v případě, že samotný metformin spolu s dietou a cvičením nezajiš-
auje adekvátní kontrolu glykemie. Další možností je kombinace se 
sulfonylureou – v případě, že podávání metforminu je z nějakého 
důvodu nevhodné či kontraindikováno, případně v kombinaci s thia-
zolidindionem.

Dávkování léku je velmi jednoduché – 5 mg tableta se podává 
jednou denně nezávisle na jídle, kdykoliv během dne. 

Vhodným pacientem pro léčbu saxagliptinem bude nejspíše 
diabetik 2. typu u něhož selhává monoterapie, jsou u něj obavy ze 
vzestupu hmotnosti, případně zvýšená rizika hypoglykemie. Prav-
děpodobně bude výhodný u diabetiků v kardiovaskulárním riziku 
(otoky, hypoglykemie, stavy po cévních příhodách aj.).

V nejbližší době je očekáváno stanovení úhrady pro tento nový 
preparát a uvedení do léčebné praxe, proto jej výše zmíněná aliance 
výrobců představila také široké lékařské veřejnosti. Sympozium 
„Výlet do země Onglyza“, uskutečněné ve Slovanském domě v Praze 
25. listopadu 2010, přiblížilo tento moderní produkt výrazovými 
prostředky 21. století. Přednášky předních českých diabetologů 
a internistů probíhaly v kinosále a zahrnuly 3D prezentace. 

Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc. přiblížil českých lékařům kon-
cept patofyziologicky orientované léčby DM 2. typu, tak jak jej na 
konferenci ADA prezentoval ve své slavné přednášce prof. De Fron-
zo. Postavení perorálních diabetik v současných doporučeních terapie 
diabetu 2. typu a místo saxagliptinu v něm rozebral MUDr. Jindřich 
Olšovský, Ph.D. Kardioložka prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc. 
hovořila ve své přednášce o kardiovaskulárním riziku u nemocných 
s diabetem a o vlivu jednotlivých antidiabetik na toto riziko a prof. 
MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA pak seznámil posluchače 
s vlastnostmi nového DPP-4 inhibitoru.

Pořádající společnosti – Bristol-Myers Squibb a AstraZeneca 
reprezentovali ředitelé českého zastoupení – Dr. Csaba Pacz a MUDr. 
Robert Weigl, MBA. Marketingové projekty určené pro spolupráci 
lékařů a výrobců nastínil RNDr. Jan Engl. Cílem těchto projektů je 
napomoci lepší komunikaci mezi praktickými lékaři a diabetology 
(dle údajů ÚZIS je 17 % diabetiků v péči praktických lékařů a 90 % 
pacientů s DM 2. typu přichází ke specialistům od praktického 
lékaře), včasnému nasazení léčby saxagliptinem a lepšímu využití 
zdrojů ordinace specialistů. V rámci těchto projektů chystá aliance 
výrobců podporovat společná odborná setkání praktických lékařů 
a specialistů, edukaci praktických lékařů, edukaci pacientů i projekty 
ke zvýšení adherence nemocných k terapii. Věřím, že pokud budou 
tyto ambiciózní projekty realizovány se stejnou invencí jako toto 
sympozium, máme se nač těšit.T
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Rozhovor

Pane profesore, českým pacientům je od srpna nově dostupný 
analog hormonu GLP-1 – liraglutid, který tak rozšířil rychle rostoucí 
„rodinu“ léků působících inkretinovým mechanismem. V čem jsou tyto 
léky nové oproti stávajícím antidiabetikům? A znamenají vůbec něco 
nového pro léčbu diabetu?

Velmi stručně lze shrnout výhody nové skupiny léků založené na 
inkretinech, mezi něž se liraglutid jako analog lidského GLP-1 řadí, 
do následujících konstatování: mají dobrý efekt na snížení glykemie, 
léčba je zatížena minimálním rizikem hypoglykemie (což vyplývá 
z tzv. glukózo-dependentního účinku GLP-1), v průměru mají váhově 
neutrální účinek (gliptiny) či vedou ke snížení hmotnosti (agonisté 
receptoru pro GLP 1).

Nová antidiabetika pro terapii 
diabetes mellitus 2. typu

Za novinku v léčbě diabetu považuji právě prokázanou schop-
nost pozitivně a bezpečně ovlivnit nejen glykemii, ale řadu dalších 
rizikových faktorů vážících se k diabetu 2. typu.

Kdo je podle Vás vhodný pacient pro tyto nové léky?
Léčba založená na inkretinech se ve světle dosavadních vý-

sledků klinických studií a poregistračních šetření jeví jako velmi 
bezpečná. V této chvíli jsou indikace v České republice omezeny 
na pacienty s již déle trvajícím diabetem, závažnější obezitou, 
kteří nereagují na běžnou léčbu diabetu perorálními antidiabetiky. 
Pro tyto pacienty je terapie hrazena z prostředků zdravotního 
pojištění. 

Paleta antidiabetik, které mají k dispozici čeští diabetologové, se za poslední dobu rozrostla hned o několik přípravků. Při příležitosti uvedení liraglutidu 
(Victoza) do české lékařské praxe jsme požádali přednostu Interní kliniky FN v Motole, profesora MUDr. Milana Kvapila, CSc., MBA,
o jeho názor na tyto nové skupiny léků.
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Liraglutid (Victoza) dostupný i pro české pacienty

Bezpečnost a účinnost léčby liraglutidem sledovala nedávno 
dokončená série studií LEAD. Komplex studií LEAD 1–6 pokryl 
kontinuitu péče o diabetes mellitus 2. typu – liraglutid je v těchto 
studiích srovnáván s dosud standardní léčbou metforminem, 
sulfonylureou, glitazonem, inzulínem glargin a exenatidem.

LEAD proběhly jako kontrolované, dvojitě zaslepené (LEAD 
1–5) nebo otevřené (LEAD 6), paralelní, multicentrické a me-
zinárodní studie. Zúčastnilo se jich na 6 500 pacientů z více než 
40 zemí celého světa. Program je zajímavý také tím, že zahrnuje 
léčbu aktivními komparátory, ve studii LEAD 6 je přímo po-
rovnávána léčba liraglutidem a dalším inkretinovým analogem 
exenatidem. Podrobný referát a komentář těchto studií přineseme 
mj. také v plánovaném suplementu Klinické studie v diabetologii, 
které vyjde v první polovině příštího roku.

(kviz)

Společnost Novo Nordisk koncem letošního léta představila 
na českém trhu dlouho očekávanou novinku – jednou denně apli-
kovaný analog humánního GLP-1 – liraglutid. Přípravek s názvem 
Victoza je indikován pro dospělé pacienty s diabetem 2. typu 
s nedostatečnou kompenzací k dosažení kontroly glykémie, a to 
v kombinaci s metforminem nebo sulfonylureou, případně metfor-
minem+sulfonylureou či metforminem+thiazolidinedionem.

Maximální cena je SÚKL stanovena na 2 318 Kč, zdravotní 
pojišaovny jej budou hradit ve dvou režimech. Základní režim 
(pojišaovna hradí 1 155 Kč) je určen pro pacienty, u nichž použití 
maximálních tolerovaných dávek zmíněných léčiv po dobu alespoň 
3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé 
kompenzaci diabetu. Zvýšená úhrada pojišaovny (pojišaovna hradí 
2 604 Kč; tedy lék je k dispozici bez doplatku) je určena pacientům 
s hladinou HbA1c nad 6 % a BMI nad 35 kg/m2.

zpráva

abstrakta na www.geum.org/diakazuistiky
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„Zkřížený pokus“ v titraci inzulínových 
analog u pacientky s diabetes
mellitus 2. typu v klinické praxi

Souhrn:
Následující kazuistika je dokladem, jak změna poměrů v podávání prandiálního a bazálního 

inzulínu v duchu zachování fyziologických principů vede ke zlepšení metabolické kompenzace.

Summary:
The “crossover trial” in the titration of insulin analogues in a female patient with type 2 

diabetes mellitus in our clinical practice 
The following case report demonstrates that the change of proportions of prandial and basal 

insulin in accord with physiological principles leads to the improvement of metabolic compen-
sation.

Janíčková ŽVárská, D. „Zkřížený pokus“ v titraci inzulínových analog u pacientky s diabetes mellitus 
2. typu v klinické praxi. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 4: 20 –21, 2010.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 2. typu

� titrace inzulínů

� inzulínová analoga

Key words:

� type 2 diabetes mellitus

� insulin titration

� insulin analogues

Denisa Janíčková Ž_árská
Diabetologické centrum, Interní klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Úvod

Inzulín je tvořen beta buňkami Langerhansových ostrůvků 
pankreatu. Z celkové denní produkce inzulínu připadá asi 50 % na 
bazální sekreci a druhá polovina na stimulovanou sekreci. Bazální 
sekrece zajišauje blokádu nadměrné produkce glukózy játry a nor-
mální hodnoty glykemie na lačno. Stimulovaná (prandiální) sekrece 
představuje inzulín secernovaný při příjmu potravy a hraje stěžejní 
roli v regulaci postprandiální glykemie. V praxi bychom měli v ana-
logových intenzifikovaných režimech zachovat poměry prandiální 
a bazální sekrece inzulínu zdravého organismu. Optimalizace obou, 
jak glykemie na lačno, tak postprandiální je totiž nezbytná k dosažení 
uspokojivé metabolické kompenzace diabetiků.

Kazuistika

67letá pacientka je ve sledování pro diabetes mellitus (DM) 2. ty-
pu od roku 1995. Z orgánových komplikací je přítomna lehká distální 
senzitivně motorická polyneuropatie dolních končetin. Současně je 
léčena pro hypertenzi, autoimunitní thyreoiditidu, dyslipidemii.

Do poloviny roku 2009 byl diabetes výborně metabolicky kom-
penzován perorálními antidiabetiky (PAD) (metformin 3 g, glime-
pirid 3 mg). Poté došlo ke zhoršení HbA1c: 5,4 % (7/2009)...6,0 % 
(10/2009)...7,2 % (2/2010) dle IFCC. Pokus o maximalizaci PAD 
s přidáním sitagliptinu byl neúspěšný pro dyspepsie, proto byla 
v únoru 2010 zahájena inzulinoterapie. Vzhledem k režimu nemocné 
a glykemickým profilům byl doporučen inzulínový režim bazál plus: 

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

před snídaní 2 hodiny po snídani před obědem 2 hodiny po obědě před večeří 2 hodiny po večeři 22 hodin

5,5 8,0 5,7 7,4 4,8 7,1 9,0

6,3 7,2 6,0 5,9 8,1 7,9 6,5

5,1 7,6 7,0 8,0 5,0 7,0 7,0

Tab. č. 1: Hodnoty glykemií (mmol/l) při léčbě glargin 45 U+aspart 15-15-15 U
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„ZKŘÍŽENÝ POKUS“ V TITRACI INZULÍNOVÝCH ANALOG U PACIENTKY S DIABETES MELLITUS 2. TYPU…

MUDr. Denisa Janíčková Ž]árská
Diabetologické centrum
Interní klinika, 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84, 150 00 Praha 5
e-mail: Denisa.Janickova.Zdarska@email.cz

inzulín glargin 14 U, inzulín aspart 8 U k hlavnímu jídlu. Pro výrazné 
postprandiální vzestupy byla postupně navýšena inzulinoterapie do 
režimu IIT (intenzifikovaná inzulínová terapie).

Postupnou titrací jsme dosáhli dávek inzulínu glargin 45 U večer 
a inzulínu aspart 15-15-15 U, které zajistily velmi uspokojivé hodnoty 
glykemií (tab. č. 1).

Stav pacientky v červnu 2010 byl komplikován epizodou hypogly-
kemie, ke které došlo za zcela jasných okolností, jichž si je nemocná 
vědoma. Pacientka pracovala na zahradě a v předešlém jídle měla 
omezený přísun sacharidů. Manžel naměřil hodnotu 3,2 mmol/l, 
pacientka byla ošetřena lékařskou službou první pomoci s následným 
doporučením změny dávek inzulínu: inzulín glargin snížen o 13 U 
na 32 U a inzulín aspart ponechán 15-15-15 U subkutánně (s. c.). 
Poměrně očekávaně došlo k vzestupu glykemií, na které dále sama 
pacientka zareagovala dalším navýšením prandiálního inzulínu, jak 
ukazuje tabulka č. 2.

V uvedeném režimu pokračovala nemocná asi 14 dní, než se 
dostavila ke kontrole v naší poradně. Ihned byla provedena změna 
dávkování k původnímu režimu s opětovnou normalizací glykemic-
kých profilů. Pacientka byla reedukována ohledně hypoglykemických 
komplikací.

Závěr
Výše uvedená kazuistika demonstruje nadneseně řečeno „zkří-

žený pokus“ týkající se titrace inzulínu v praxi. Na základě hypo-
glykemické komplikace bylo rapidně sníženo dávkování bazálního 
inzulínu bez zohlednění okolností, které k hypoglykemii vedly. Ná-
sledný vzestup profilů poté nebyl překvapující. Úprava k původnímu 
režimu, který respektuje zachování poměru prandiálního a bazálního 
inzulínu 50:50 vedla k normalizaci stavu.

V praxi často vídané vysoké dávky prandiálního inzulínu, které 
se snaží pokrýt bazální hladinu, vedou k rozkolísanosti a nestabilitě 
glykemických profilů. Naopak pomocí nízkých dávek dlouhodobého 
inzulínového analoga nelze dosáhnout požadovaných glykemií na 
lačno. Systém bazál-bolus je dobrý prostředek k dosažení uspokojivé 
metabolické kompenzace, je ovšem třeba, aby byl doplněn o pečlivou 
a důslednou titraci prandiálního a bazálního inzulínu, a to pokud 
možno v konečném celkovém poměru, blížícímu se fyziologické 
sekreci u zdravých jedinců.

Literatura
Lankisch, M. R., Ferlinz, K. C., Leahy, J. L., Scherbaum, W. A.; Orals 
Plus Apidra and LANTUS (OPAL) study group. Introducing a simpli-
fied approach to insulin therapy in type 2 diabetes: a comparison of two 
single-dose regiments of insulin glulisine plus insulin glargine and oral 
antidiabetic drugs. Diabets Obes Metab 10, 12: 1178–1185, 2008.
Pelikánová, T. et al. Diabetologie a vybrané kapitoly z metabolismu. 
Praha: Triton, 2003.
Rosenstock, J., Schwartz, S. L., Clark, C. M. jr. et al. Basal insulin the-
rapy in type 2 diabetes: 28-week comparison in insulin glargine (HOE 
901) and NPH insulin. Diabetes Care 24, 4: 631–636, 2001.

před snídaní 2 hodiny po snídani před obědem 2 hodiny po obědě před večeří 2 hodiny po večeři 22 hodin

12,8 15,5 12,1 8,9 13,8 19,9 14,7

20,5 18,8 14,5 17,5 12,1 14,2 10,7

12,1 13,5 16,5 15,4 15,4 17,3 15,4

Tab. č. 2: Hodnoty glykemií (mmol/l) při léčbě glargin 32 U+aspart 20-20-20 U
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Pavel Tománek
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Souhrn:
Kazuistika popisuje zlepšení hodnot kompenzace diabetes mellitus (DM) 2. typu u poly-

morbidního 66letého pacienta, kterému z důvodu nevyhovujících parametrů jak glykemie na 
lačno (FBG) a postprandiální glykemie (PPG), tak glykovaného hemoglobinu byl k již maxi-
malizované kombinační terapii perorálními antidiabetiky (PAD) přidán dlouhodobý analog 
inzulínu glargin. Po titraci jeho dávky přetrvává optimální kompenzace DM 2. typu po dobu 
téměř tří let, a to bez nutnosti dalšího navýšení počtu jednotek inzulínu glargin, jež se ukázal 
jako zcela bezpečná součást léčby DM 2. typu. Po dobu jeho aplikace pacient nezaznamenal 
ani jednu těžkou hypoglykemii.

Summary:
The achievement of optimal compensation of type 2 diabetes mellitus by the addition of 

insulin glargine to the established combination of oral antidiabetic agents
The paper describes the improvement of parameters of compensation of type 2 diabetes 

mellitus (DM) in a polymorbid 66 years old patient, in whom the long term insulin analogue 
glargine was added to the maximal combined treatment with oral antidiabetic agents, because 
of insufficient parameters of compensation: fasting glycemia (FBG), postprandial glycemia 
(PPG), and glycated hemoglobin. After the dose titration the optimal compensation of type 2 
diabetes mellitus persisted for almost three years without the need of further up-titration of 
insulin glargine units; and insulin glargine proved to be a completely safe part of the treat-
ment of type 2 diabetes mellitus. The patient did not notice any severe hypoglycemia during 
its administration.

Tománek, P. Dosažení optimální kompenzace diabetes mellitus 2. typu přidáním inzulínu glargin 
k zavedené kombinační terapii perorálními antidiabetiky. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 4: 22 –23, 
2010.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 2. typu

� perorální antidiabetika

� inzulín glargin

Dosažení optimální kompenzace diabetes 
mellitus 2. typu přidáním inzulínu glargin 
k zavedené kombinační
terapii perorálními antidiabetiky

Key words:

� diabetes mellitus type 2

� oral antidiabetics

� insulin glargin

Úvod

DM 2. typu je metabolické onemocnění, které nezadržitelně 
progreduje, a to z důvodu kombinace známých patologicko-fyzio-
logických mechanismů: zvýraznění inzulínové rezistence a snížení 
sekrece inzulínu z beta buněk Langerhansových ostrůvků pankreatu. 
Důsledkem těchto pochodů je postupné zhoršování kompenzace DM, 
které vede nejen k hledání vhodných algoritmů léčby perorálními 
antidiabetiky, ale při jejich nedostatečném efektu také k přidání in-
zulínu do kombinace k nim. Inzulinoterapie může být potřebná bu_ 
intenzifikovaná anebo konvenční, k níž lze řadit i aplikaci dlouhodobě 

působícího inzulínu či jeho analoga v jedné denní dávce a to obvykle 
navečer (bed-time inzulin).

Kazuistika
Pacientovi narozenému v roce 1944 byl diagnostikován DM 

2. typu roku 1988, kdy byla zjištěna vstupní glykemie na lačno 
12,3 mmol/l při BMI 33,3 kg/m2. Zpočátku byl léčen režimovými 
opatřeními, které slavily úspěch (pacient úspěšně zhubnul 8 kg 
a došlo k poklesu FBG na 5,8 mmol/l). Solidní kompenzaci DM si 
udržoval až do roku 1998, kdy mu z důvodu vzestupu glykemie na 
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lačno na 10,1 mmol/l byl nasazen glipizid v dávce třikrát 30 mg. Tento 
byl v roce 2000 zaměněn za glimepirid 3 mg jednou denně a k němu 
přidán metformin v dávce 500 mg/den. V roce 2003 byl pacient po 
atace nestabilní anginy pectoris odeslán kardiologem ke koronarogra-
fickému vyšetření, při němž byla zjištěna nemoc tří tepen a závažná 
aortální stenóza s kalcifikací chlopně (plocha ústí 0,42 cm2). V jedné 
době byl pacientovi proveden trojnásobný aorto-koronární by-pass 
(ramus interventricularis posterior – RIP; ramus circumflexus – RCx 
a levá mammární arterie na ramus intraventricularis anterior) a im-
plantace umělé aortální chlopně. Po nekomplikovaném operačním 
zákroku byl pacient již bez symptomatologie dušnosti a stenokardií, 
s ejekční frakcí levé komory (EF LK) 50 % a s nastavenou perorální 
antikoagulační terapií propuštěn domů.

Perioperační stres a snížení pravidelné fyzické aktivity mělo za 
následek nejen přírůstek na váze 12 kg, ale i elevaci glykemií s nut-
ností navýšit terapii PAD: pacient po dimisi z Kardiocentra Třinec 
Podlesí medikoval glimepirid v dávce 4 mg/den a metformin v dávce 
2 550 mg/den.

V roce 2005 jsem pacienta převzal do své péče. Při prvním kon-
taktu byla FBG 10,7 mmol/l a postprandiální 12,2 mmol/l při glyko-
vaném hemoglobinu 6,4 % (IFCC) a C-peptidu 944 pmol/l. Pacient 
byl edukován o nutnosti přehodnotit své dietní zvyklosti a součastně 
byla maximalizována terapie PAD (glimepirid 6 mg/den a metformin 
3 000 mg/den), přesto přetrvávala nevyhovující kompenzace DM 
(glykemie 11,4–14,5 mmol/l a glykovaný hemoglobin 6,9 % (IFCC) 
v listopadu 2006). Z toho důvodu byla provedena záměna glimepi-
ridu za nesulfonylový sekretagog inzulínu repaglinid v dávce třikrát 
2 mg preprandiálně. Současně byla ponechána dávka metforminu 
a i když bylo zaznamenáno snížení glykemií (9,3–11,7 mmol/l), tak 
jen na přechodnou dobu.

V únoru 2007 jsem proto pacientovi navrhl (z důvodu návratu 
k dvouciferným hodnotám glykemií jak lačných tak postprandiálních) 
inzulinoterapii do kombinace k současné léčbě PAD. Naordinoval 
jsem pacientovi dlouhodobý analog inzulínu glargin s cílem potlačit 
hyperglykemii na lačno ovlivněním noční glukoneogeneze a glykoge-
nolýzy a tím se znovu pokusit navrátit účinnost přechodně vyhovující 
kombinační terapii repaglinid, metformin.

Pacient byl vybaven nejen aplikátorem inzulínu, ale i glukomet-
rem k provádění self-monitoringu glykemií. Počáteční dávku glarginu 
jsem stanovil na 16 jednotek večer. Po měsíci jsem pacientovi po shléd-
nutí glykemického profilu (7,8–7,9–7,6–8,2 mmol/l) dávku glarginu 
navýšil na 20 jednotek. Další titrace dávky však byla pozastavena 
z důvodu hospitalizace pacienta na plicním oddělení v dubnu 2007, 

kde byla léčena akutní bronchitida komplikující levostrannou kardiál-
ní insuficienci vyvolanou dekorigovanou hypertenzí. Je s podivem, že 
za pobytu pacienta v nemocnici nedošlo k subkompenzaci DM, jak 
lze často registrovat, a tak po dimisi pacienta jsem dávku glarginu 
upravil dle jeho glykemií na 24 jednotek a při další kontrole v říjnu 
2007 vypadal jeho glykemický profil takto: 4,5–6,5–7,6–8,5 mmol/l 
a glykovaný hemoglobin byl 5,4 % (IFCC). 

Tato kombinovaná terapie inzulínem glargin a perorálními anti-
diabetiky repaglinidem a metforminem se dle pravidelných kontrol 
v tříměsíčních intervalech jeví už téměř tři roky jako vyhovující a zů-
stává neměnná, přičemž glykemie se u pacienta pohybují v rozmezí 
4,5–8,9 mmol/l a glykovaný hemoglobin v rozmezí 3,3–4,6 % (IFCC). 
Lehké hypoglykemie pod 4,0 mmol/l pacient zaznamenal pouze 
při zvýšené tělesné námaze (práce kolem domu, delší procházky). 
U tohoto optimálně kompenzovaného pacienta zatím nebyly zachy-
ceny projevy diabetické retinopatie a nefropatie, pouze ve stadiu 
mikroalbuminurie (80 mg/l).

Diskuse a závěr
Kazuistika prokazuje schopnost dlouhodobého inzulínového 

analoga glargin zasáhnout do patologicko-fyziologických mechanis-
mů DM 2. typu tak razantně a trvale, že jeho současným podáváním 
v jedné denní dávce v kombinaci s PAD lze zajistit optimální kom-
penzaci dle současných doporučení tohoto závažného metabolického 
onemocnění. Nutné je ocenit i bezpečnost této terapie, která nezpů-
sobuje pacientovi těžké hypoglykemické stavy, které by vyžadovaly 
pomoc druhé osoby.

Literatura
Bartoš, V., Pelikánová, T. et al. Praktická diabetologie. Praha: Max-
dorf, 2003. 
Škrha, J. et al. Diabetologie. Praha: Galén, 2009.
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T
É

M
A

 Č
ÍS

L
A

47. diabetologické dny v Luhačovicích
14. – 16. duben 2011, Luhačovice

www.gsymposion.cz
Bližší informace a on-line registrace:
Galén-Symposion, Břežanská 10, 100 00 Praha 10
tel.: 222 513 053

pozvánka



24 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 4/2010

Kazuistika nemocného s pokročilou 
diabetickou nefropatií
s brzkým začátkem

Souhrn:
Uvádíme případ 40letého pacienta s dosud nedostatečně kontrolovaným diabetes mellitus 

2. typu ve stadiu orgánových komplikací, který byl na naše pracoviště odeslán k provedení renální 
biopsie. Po potvrzení diagnózy a po zintenzívnění terapie se podařilo významně snížit proteinurii 
a oddálit tak progresi onemocnění a vznik dalších komplikací. V diskusi uvádíme přehled součas-
ných možností léčby diabetické nefropatie.

Summary:
Case report of a patient with early-onset developed diabetic nephropathy
We report a case of a 40-year-old patient with insufficiently controlled diabetes mellitus type 

2 in stage of long-term complications who was referred to our department for renal biopsy. After 
diagnosis confirmation and therapy accentation proteinuria significantly decreased and illness 
progression slowed down with postponing further complications. In the final part we present 
current treatment options of diabetic nephropathy.

Vachek, J., Tesař, V. Kazuistika nemocného s pokročilou diabetickou nefropatií s brzkým začátkem. 
Kazuistiky v diabetologii 8, č. 4: 24 –26, 2010.

Klíčová slova:
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Úvod

Uvádíme případ 40letého pacienta, non-compliantního obézního 
diabetika ve stadiu pozdních komplikací, který byl přeložen na naše 
pracoviště z regionální nemocnice k provedení renální biopsie pro 
významnou proteinurii a pokročilou renální insuficienci. Renální 
biopsie potvrdila předpokládanou a již špatně ovlivnitelnou diagnózu 
diabetické nefropatie v terminálním stadiu.

Kazuistika
Obézní diabetik 2. typu, u něhož byl diabetes znám již deset let, 

během nichž však nedocházel k lékaři a svou nemoc v tomto asym-
ptomatickém období bagatelizoval. Obtíže se u něj manifestovaly až 
výrazným zhoršením zraku, jež ho donutilo vyhledat očního lékaře. 
Ten diagnostikoval proliferativní diabetickou retinopatii s makulo-
patií a incipientním glaukomem, zajistil laserové ošetření na vyšším 

pracovišti a odeslal nemocného k diagnostické hospitalizaci na interní 
oddělení, během níž byl zjištěn dekompenzovaný dlouhodobě nelé-
čený diabetes mellitus 2. typu, spojený s obezitou ve stadiu pozdních 
komplikací s nefrotickým syndromem s významnou proteinurií 
(14 g/d). K vyloučení jiné etiologie takto pokročilého nefrotického 
syndromu (zejména chronické glomerulonefritidy) byl posléze nemoc-
ný předán na naše pracoviště k provedení renální biopsie.

V laboratorních nálezech byla zřejmá pokročilá renální insu-
ficience (kreatinin 180 µmol/l, clearance kreatininu 0,97 ml/s), 
hyper- a dyslipidemie (celkový cholesterol 7,98 mmol/l, triglyceridy 
4,20 mmol/l), hyperglykemie (11,6 mmol/l) s glykovaným hemoglobi-
nem 6,9 % (IFCC) a C-peptidem na lačno 2,5 µg/l. Sérový albumin 
byl jen mírně snížen (29 g/l). Kromě již zmíněné proteinurie byla 
zjištěna mikroskopická hematurie, upřesněná vyšetřením moči ve 
fázovém kontrastu jako splňující kritéria glomerulární erytrocyturie. 
Léková anamnéza zahrnovala gliquidon třikrát 30 mg, trandolapril 
v dávce 2 mg/d, felodipin ER 10 mg/d, metoprolol SR 100 mg dvakrát 

abstrakta na www.geum.org/diakazuistiky
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denně a fluvastatin 80 mg v jedné večerní dávce, medikace byla takto 
nastavena před překladem k nám, takže se ještě nemohl projevit 
plný efekt léčby. Krevní tlak při přijetí byl při opakovaném měření 
160/98 mmHg s nevýznamnými rozdíly na obou pažích, EKG obraz 
nevylučoval prodělaný Q infarkt myokardu přední stěny. Fyzikální 
nález byl až na androidní obezitu a diskrétní otoky kotníků, jaké ví-
dáme po blokátorech kalciových kanálů, překvapivě chudý. V rodinné 
anamnéze figuroval diabetes mellitus 2. typu u obou rodičů, sestra 
(38 let) byla sledována pro poruchu glukózové tolerance a arteriální 
hypertenze.

Po kompenzaci krevního tlaku byla provedena renální biopsie se 
závěrem „plně vyvinutá diabetická glomeruloskleróza“. Zvažovaná 
chronická glomerulonefritida (např. membranózní nefropatie nebo 
fokálně segmentální glomeruloskleróza) se nepotvrdila. Erytrocyturii 
mohlo vysvětlit pokročilé stadium diabetické nefropatie.

V tomto velmi pokročilém stadiu diabetické nefropatie je cílem 
zpomalit progresi proteinurie a renální insuficience, striktní kompen-
zace krevního tlaku a glykemií, stejně jako léčba dalších komplikací 
makro- a mikroangiopatie.

Do terapie jsme proti předchozí léčbě přidali metabolicky přízni-
vé antihypertenzivum urapidil v počátečním dávkování dvakrát 30 mg 
s možností zvýšit až na třikrát 60 mg a navýšili antiproteinurickou 
léčbu zvýšením trandolaprilu na plnou dávku 4 mg denně a přidáním 
aliskirenu (Rasilez) v dávce 150 mg a perspektivou rychlého zvýšení 
na 300 mg denně. Do medikace byl též doplněn furosemid 20-20-0 mg.
Po konzultaci s diabetologem jsme zahájili terapii inzulínem glargin 
v inicální dávce 12 U na noc a gliquidon vzhledem k dosud nevyčer-
paným možnostem terapie perorálními diabetiky (PAD) ponechali. 
Akcentovali jsme též léčbu sekundární poruchy lipidového meta-
bolismu záměnou fluvastatinu za atorvastatin s cílem zvýšení na 
maximální dávku 80 mg večer.

Samozřejmostí byla podrobná edukace nemocného multioboro-
vým týmem. Nemocný byl informován o pravděpodobné prognóze 
onemocnění a předán do péče spádového diabetologa a internisty-
-nefrologa. Naplánována byla též kontrola na našem ambulantním 
pracovišti.

Tři měsíce po renální biopsii se nemocný dostavil do naší poradny 
s vyšetřeními, provedenými lékařem v místě bydliště. Tlak krve (TK) 
byl velmi dobře kompenzován, i když ještě nedosáhl cílových hodnot 
(při opakovaném měření v ordinaci však nepřekročil 138/76 mmHg). 
Původní proteinurie 14 g/d klesla na 1,27 g/d, takže se dá s nadsázkou 
mluvit o „vyléčeném“ nefrotickém syndromu (proteinurie poklesla 
jednak díky lepší kontrole TK, jednak díky posílení inhibice systému 
renin-angiotenzin-aldosteron). Funkce ledvin se nezhoršila (kont-
rolní kreatinin byl 176 µmol/l). Glykovaný hemoglobin se posunul 
směrem k normě (4,3 %, dle IFCC) a ranní glykemie se pohybovaly 
při selfmonitoringu do 6,5 mmol/l pouze se zcela ojedinělými excesy. 
Díky terapii inzulínem glargin a režimovým opatřením pacient ani 
nezvýšil svoji hmotnost, čehož jsme se obávali v případě nasazení 
intenzifikovaného inzulínového režimu.

Diskuse

Diabetická nefropatie je definována přítomností perzistující 
mikroalbuminurie (>20–30 mg/den) při dvou různých měřeních 
v rozmezí tří až šesti měsíců. Nacházíme ji až u 30 % diabetiků 
1. typu po deseti letech trvání jejich nemoci. V 80 % případů dochází 
k rozvoji makroproteinurie (albuminurie nad 300 mg/d), přičemž tato 
hranice se označuje jako point of no return, protože postižení ledvin 
je již irreverzibilní (dá se jen léčbou zpomalit).

Patofyziologicky při diabetu vlivem hyperglykemie dochází 
k dilataci vas afferens, což zvyšuje intraglomerulární tlak s následnou 
hyperfiltrací a vznikem AGE (advanced glycation end products), tj. 
nežádoucích konečných produktů pokročilé glykace vnikajících ir-
reverzibilní vazbou glukózy na buněčné bílkoviny. Pozdním stadiem 
je mesangiální expanze, ztluštění bazální membrány a diabetická 
glomeruloskleróza (Kimmelstiel-Wilson).

Pro praxi je při objasňování chronické renální insuficience důle-
žité, že absence mikroalbuminurie (proteinurie) prakticky vylučuje 
diabetickou nefropatii jako příčinu selhání ledvin.

Rizikovými faktory jsou kromě genetické predispozice glomeru-
lární hyperfiltrace, arteriální hypertenze, dlouhá doba trvání diabetu, 
hyperglykemie, hypercholesterolemie a nikotinismus.

U diabetiků je častější stenóza renální tepny. Může přispět k tíži 
hypertenze, po každé akcentaci inhibice systému renin-angiotenzin-
-aldosteron je nutné kontrolovat kalemii a sérový kreatinin.

Diabetická nefropatie není jedinou nefrologickou či urologickou 
manifestací diabetu. Dalšími poruchami způsobenými diabetem 
jsou neurogenní poruchy močového měchýře, rekurentní infekce 
močových cest, nekróza papily, vyšší riziko nefropatie indukované 
kontrastní látkou a tzv. hyporeninemický hypoaldosteronismus (re-
nální tubulární acidóza typu IV).

Na léčení diabetické nefropatie se podílí multidisciplinární tým 
– především diabetolog, nefrolog a kardiolog. Zásadní je optimální 
kompenzace krevního tlaku (cílové hodnoty jsou do 130/80 mmHg 
bez albuminurie, u albuminurických pacientů pak maximálně
125/75 mmHg). Vzhledem k roli systému renin-angiotenzin-al-
dosteron v rozvoji diabetické nefropatie se užívají především ACE 
inhibitory a antagonisté receptoru pro angiotenzin II (sartany) pro 
svůj nefroprotektivní efekt. Jsou indikovány i u normotenzních 
pacientů s perzistující zvýšenou albuminurií.

Novým léčebným přístupem je přidání přímého antagonisty reni-
nu – aliskirenu. Jeho vliv na regresi proteinurie je nezávislý na dalším 
snížení krevního tlaku. Aliskiren kompenzuje zvýšenou plasmatickou 
reninovou aktivitu, která často reaktivně vzniká po dlouhodobém 
podávání ACE inhibitorů a sartanů a jednak tak snižuje jejich efekt, 
jednak představuje zvýšení kardiovaskulárního rizika u normotenz-
ních i hypertenzních nemocných. Efekt aliskirenu potvrdily závěry 
studie AVOID (Aliskiren in the Evaluation of Proteinuria in Diabe-
tes), jež zkoumala renoprotektivní účinky aliskirenu u hypertenzních 
diabetiků s nefropatií, kteří užívali doporučovanou medikaci. I podle 

Kimmelstiel Paul Herbert (1900–1970) – americký lékař. Narodil se v židovské kupecké rodině v Hamburku. Medicínu studoval na univerzitách v Hamburku, Mnichově, Bonnu a Tübingenu. 
Doktorát získal v roce 1923 a v roce 1930 se stal profesorem patologie. V roce 1933 opustil spolu s manželkou a dětmi nacistické Německo a emigroval do USA. Kimmelstiel působil na 
Harvard Institute of Pathology, kde začal spolupracovat s C. Wilsonem. Společně popsali Kimmelstiel-Wilsonův syndrom, vrstevnaté ukládání amorfního materiálu v glomerulech, typický 
pro diabetes mellitus. (Zdroj informací: archiv redakce)

Wilson Clifford (1906–1997) – anglický lékař. Byl hostujícím profesorem na Harvardu, kde potkal Paula Herberta Kimmelstiela. Společně popsali Kimmelstiel-Wilsonův syndrom. Později 
se stal profesorem medicíny v Londýně a působil jako děkan lékařské fakulty. (Zdroj informací: archiv redakce)
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našich zkušeností má aliskiren výborný efekt na snížení proteinurie 
a kromě toho působí jako účinné antihypertenzivum.

Závěr
V kazuistice šlo o mladého diabetika 2. typu s velmi brzkou mani-

festací déle známého onemocnění, který bohužel vlastní vinou nechal 
své onemocnění dojít až do stadia pozdních komplikací. Postižení 
ledvin bylo zachyceno až v pozdním stadiu, kdy je již kauzálně neo-
vlivnitelné a je možná jen symptomatická terapie – léčba základního 
onemocnění a management komplikací. I přes evidentní silně nepří-
znivou celkovou prognózu se podařilo u pacienta další rozvoj nemoci 
zásadně zpomalit, k čemuž přispěla i kombinovaná renoprotektivní 
léčba s použitím reninového inhibitoru aliskirenu.
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Metabolická chirurgie v terapii 
diabetes mellitus 2. typu

Souhrn:
Předkládaná kazuistika 58leté pacientky s diabetes mellitus 2. typu hodnotí vývoj jejího zá-

kladního onemocnění v průběhu posledních tří let. Ilustruje výhody a limitace léčby perorálními 
antidiabetiky, jakož i dvěma různými postupy metabolické chirurgie – nejprve laparoskopickou 
adjustabilní gastrickou bandáží (LAGB) a později biliopankreatickou diverzí (BPD).

Summary:
Metabolic surgery in the treatment of type 2 diabetes mellitus
The presented case report of a 58 years old female patient with type 2 diabetes mellitus has 

been assessing the course of her underlying condition during the recent three years. It illustrates 
the benefits and limitations of oral antidiabetic treatment as well as of two different procedures 
of metabolic surgery – firstly laparoscopic adjustable gastric bandage (LAGB) and later biliopan-
creatic diversion (BPD).

Owen, K. Metabolická chirurgie v terapii diabetes mellitus 2. typu. Kazuistiky v dia betologii 8, č. 4: 
27  – 29, 2010.
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Úvod

Celosvětová epidemie diabetes mellitus 2. typu si v poslední době 
vynutila vývoj a uvedení na trh množství nových léků, které rozšiřují 
možnosti diabetologů dosáhnout dobré kompenzace a omezit tak 
rozvoj specifických komplikací diabetu, jakož i snížit makrovaskulární 
poškození. Velká pozornost je však věnována také chirurgickým mož-
nostem dosažení dobré metabolické kontroly, prozatím u pacientů, 
kteří splňují hmotnostní (nebo lépe BMI) kritéria pro bariatrickou 
léčbu diabetiků (BMI vyšší než 35 kg/m2), ale v blízké budoucnosti 
lze očekávat i změnu tohoto kritéria a snížení váhové hranice, právě 
pro výborné výsledky, které chirurgická léčba vykazuje.

Metabolická chirurgie, tj. bariatrické operace indikované pře-
vážně za účelem zlepšení metabolických parametrů pacienta, se 
dělí na restriktivní zákroky, spočívající ve větší či menší restrikci 
objemu přijímané potravy, a malabsorpční operace, představované 
biliopankreatickou diverzí (BPD), která vede k remisi diabetu až ve 
100 % případů. Mezi těmito dvěma skupinami stojí gastrický bypass 
(RYGB), jehož efekt spočívá z menší části v restrikci objemu potra-
vy, ale hlavně v mohutném účinku na humorální regulace příjmu 
a zpracování potravy, vstřebávání a následné využití jednotlivých 
živin, které ještě nejsou jednoznačně zmapovány a vysvětleny. Také 
gastrický bypass má vynikající výsledky ve schopnosti navodit remisi 
diabetu 2. typu.

Restrikční operace, z pohledu internisty asi „nejfyziologičtější“ 
a prováděné až na výjimky laparoskopicky, zahrnují adjustabilní 

bandáž žaludku (AGB), sleeve gastrektomii (SG) a plikaci velké 
kurvatury žaludku (LGCP). Tyto operace mají dle světové literatury 
schopnost navodit klinickou remisi diabetu v 60–90 %. Pacientovi 
pouze umožňují lépe dodržovat vhodný režim malých a častých porcí 
jídla a jejich efekt je z větší části vázán na dosažený váhový úbytek. 
Na druhou stranu nezakládají pacientovi žádnou poruchu trávení 
nebo vstřebávání a jsou technicky méně náročně, s řádově nižším 
procentem komplikací.

Naproti tomu BPD a RYGB – technicky náročnější, s vyšší 
pravděpodobností komplikací – jsou mnohem účinnější v dosažení 
metabolických a váhových cílů, které si od operace slibujeme.

Z logiky věci tedy vyplývá, že při zvažování vhodného zásahu 
postupujeme od méně náročných k náročnějším zákrokům, ovšem 
s výjimkou komplikovaných nemocných, kdy potřebujeme dosáh-
nout rychlého a spolehlivého výsledku a volíme raději jednu, i když 
náročnější operaci. 

Kazuistika
Pacientka, narozená v roce 1952, se dostala do mé péče 14. května 

2007. Anamnesticky byl diabetes diagnostikován v roce 2000, od 
roku 2006 byla léčena metforminem (Siofor 500 1-0-1) a gliklazidem 
(Diaprel 80 mg 2-0-1). Dále se léčila pro hypertenzi (bisoprolol, tel-
misartan, amilorid/chlortalidon: Concor 5 mg ½-0-0, Micardis 80 mg 
1-0-0 a Amicloton 1-0-0), hypertriglyceridemii (fenofibrát: Lipanthyl 
267 M 1-0-0) a non-alkoholickou steatohepatitidu (silymarin: Lagosa 
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1-0-1). Byla rovněž odhalena hypofunkce štítné žlázy na podkladě au-
toimunitní tyroiditidy, substituovaná 125 µg levothyroxinu (Letrox). 
V době přijetí do mé péče nebyly detekovatelné známky diabetické 
nefropatie, retinopatie či neuropatie.

Pacientka byla při vstupním vyšetření subdepresivní, skóre dle 
Beckovy škály deprese (BDI) 19, anamnesticky přibližně od doby 
tragických událostí v rodině před 15 lety. Nikdy nebyla léčena.

Obezitologická anamnéza začíná již v perinatálním období – pa-
cientka narozena ve 33. týdnu gravidity. V dětství byla vždy „silnější“ 
než její vrstevníci a tendence k obezitě kulminovaly v mladé dospě-
losti, kdy pacientka opakovaně vyhledala obezitologa ve věku 25, 30 
a 40 let. S pomocí anorektik (sibutramin, fentermin) zhubla 15–18 kg, 
vždy však znovu přibrala maximálně do pěti let. Ve 47 letech, při 
hmotnosti 115 kg, se manifestoval diabetes mellitus 2. typu.

Vzhledem k anamnéze (opakované úspěšné redukční pokusy 
s jo-jo efektem, vyčerpání konzervativních možností léčby, obezita 
s komplikacemi) a splnění antropometrických indikačních kritérií 
(výška 156 cm, hmotnost 119,5 kg, BMI 48,9 kg/m2) byla po konzultaci 
s pacientkou indikována laparoskopická adjustabilní bandáž žaludku 
(LAGB) a naplánována předoperační vyšetření.

V rámci psychologického vyšetření byl zjištěn nepravidelný příjem 
potravy, vyhýbání se sladkému. V poslední době se pacientka více 
snažila vybírat správná jídla, neumí ale nic „nechat na talíři“. Zajídá 
stres (hlavně smutek), nikdy se však nepřejí. Byla doporučena léčba 
antidepresivy a časté kontroly po operaci.

Gastroskopie odhalila tři polypy, histologicky benigní povahy. 
Byla indikována rovněž kolonoskopie k vyloučení rekurence po-
lypózy (v anamnéze snesení dvou benigních polypů v sigmatu v roce 
2005). Ostatní nález v normě. Kontrolní kolonoskopie rekurenci 
neprokázala.

Sonografie břicha potvrdila mírnou hepatomegalii (155 mm v me-
dioklavikulární čáře) se zvýšenou echogenitou potvrzující suspektní 
steatózu, ostatní nález byl v mezích normy.

Během přípravy k operaci byla pro dekompenzaci diabetu (lačná 
glykemie 9,8 mmol/l, postprandiální glykemie 11,0 mmol/l, HbA1c 
6,2 % IFCC) provedena dietní reedukace (zaměřená již na režim 
po operaci) a změněna medikace: metformin 850 mg zvýšen na
1-1-1, gliklazid 80 mg snížen na 1-0-0. Za tři měsíce došlo k redukci 
hmotnosti o 5,9 kg (hmotnost 113,6 kg), glykemie nalačno 7,5 mmol/l, 
HbA1c  beze změn. Operace byla provedena 6. září 2007.

Pooperační průběh 
6. prosince 2007 – Hmotnostní úbytek 4,2 kg (hmotnost 109,4 kg), 

lačná glykemie 6,2 mmol/l, postprandiální glykemie 8,8 mmol/l, 
HbA1c  5,9 %. Váhový úbytek je nižší než u nediabetiků, to je však 
celkem očekávaný výsledek. Efekt na kompenzaci diabetes mellitus 
je výborný, ale dle našich zkušeností je zlepšení diabetu vždy před-
stupněm hubnutí.

3. dubna 2008 – Přírůstek hmotnosti 3,2 kg (hmotnost 112,6 kg), 
kompenzace diabetu zachována, TK 135/80 mmHg, laboratorní nález 
v normě. Zde se opět ukazuje relativní nezávislost efektu LAGB na 
kompenzaci diabetu a vývoji hmotnosti – i přes to, že rezervy hlavně 
ve výběru jídel byly u pacientky velké, byla kompenzace udržena.

5. června 2008 – Přírůstek hmotnosti 1,9 kg (hmotnost 114,5 kg), 
lačná glykemie 6,8 mmol/l, postprandiální glykemie 8,2 mmol/l. Pacient-
ka si uvědomovala své rezervy, byla navržena psychologická intervence
(ve známé situaci „já vím, co mám dělat, ale nedokáži se donutit“).

28. července 2008 – Hmotnostní úbytek 5,4 kg (hmotnost 109,1 kg), 
lačná glykemie 6,2 mmol/l, postprandiální glykemie neměřena, HbA1c 
6,5 %. Psychologická intervence neproběhla a v mezidobí se díky 
konfliktům v rodině dále zhoršilo dodržování dietního režimu, nyní 
nejen ve výběru jídel, ale také v pravidelnosti a velikosti porcí.

15. října 2008 – Hmotnost stabilní 109,1 kg, HbA1c 6,9 %. Pacient-
ka udávala vymizení pocitu jakékoliv restrikce, co se týče objemu 
jídla, následované výčitkami svědomí, kdy se snažila radikálně 
se omezovat, až do pocitu slabosti. Kompenzace diabetu se dále 
zhoršuje. Gliklazid byl proto nahrazen rosiglitazonem (rosiglitazon/
metformin: Avandamet 4 mg/1 000 mg 1-0-0), metformin 850 mg
0-1-1. Zároveň provedena adjustace gastrické bandáže na 3 ml náplně 
s cílem opětovného zpomalení pasáže a obnovení efektu na pocit 
naplnění po malém množství jídla.

6. ledna 2009 – Pacientka se v mezidobí (na začátku prosince 
2008) dostavila na kontrolu u svého původního diabetologa, kde byly 
zjištěny hodnoty HbA1c 4,9 %, objektivní zjištění hmotnosti nebylo 
provedeno (pacientka hmotnost pouze nahlásila, nevážila se). Při 
této kontrole byl rosiglitazon vysazen a nasazen sitagliptin 100 mg, 
v kombinaci s metforminem 850 mg 1-1-1. Při kontrole u mě v am-
bulanci byla provedena deadjustace gastrické bandáže pro nauzeu 
a občasné zvracení. Aktuální hmotnost 109,7 kg. Pacientka poté 
přešla do péče svého původního diabetologa, z pracovních důvodů 
nemohla pravidelně dojíždět do Prahy.

3. února 2010 – Pro opětovnou dekompenzaci diabetu mě pacient-
ka znovu vyhledala. Její přírůstek na váze 0,5 kg (hmotnost 110,2 kg) 
byl provázen zhoršením lačné glykemie na 11,0 mmol/l, HbA1c 7 %. 
Návrat k rosiglitazonu (Avandamet 2 mg/1 000 mg 1-0-1), sitagliptin 
100 mg 1-0-0 zachován, metformin vysazen. Po předběžném vyhod-
nocení výsledků studie s adjustací bandáže dle dosaženého tlaku 
uvnitř systému, ne podle instilovaného objemu, která probíhá na 
našem pracovišti, byl změněn postup adjustace. Provedena tlaková 
adjustace, která vede k dobré toleranci příjmu potravy.

13. dubna 2010 – Hmotnost 109,1 kg, redukce hmotnosti jen 
1,1 kg za dva měsíce. Vzhledem k opětovné dekompenzaci diabetu 
a nutnosti intenzifikace terapie při velmi skromné váhové redukci 
(4,5 kg od operace) pacientka sama iniciovala debatu o intenzivnější 
chirurgické léčbě, především z obavy z inzulinoterapie. Po opakova-
ných konzultacích s psychologem byla doporučena biliopankreatická 
diverze (BPD). V dubnu 2010 byla provedena všechna předoperační 
vyšetření, včetně detailního rozboru sekreční rezervy beta buněk.

K ozřejmění sekreční rezervy pankreatu, jejíž zachování je zásad-
ní pro predikci úspěchu BPD, používáme test se standardní snídaní, 
vzorky pro stanovení hladin C-peptidu a inzulinemie jsou odebírány 
hodinu po stimulaci. V tomto testu byla prokázána dostatečná se-
kreční rezerva (hladina C-peptidu i inzulinemie vzrostla v reakci na 
zátěž více než dvojnásobně) a byla tedy indikována operace.

Při kontrole v červnu 2010 pacientka v očekávání operačního 
zákroku opět přibrala (dle jejích vlastních slov uklidňovala obavy 

Beck Aaron Temkin (1921) – americký psychiatr. Navštěvoval Brownovu univerzitu, kterou ukončil v roce 1942, a také Univerzitu Yale, kde získal doktorát v roce 1946. Je považován za 
otce kognitivní terapie. Jeho průkopnické teorie jsou široce využívány v léčbě deprese. S jeho jménem je spojena Beckova škála deprese (sebeposuzovací stupnice deprese). Je emeritním 
prezidentem Beckova institutu kognitivní terapie a výzkumu a čestným prezidentem Akademie kognitivní terapie. (Zdroj informací: archiv redakce)
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kombinované s „těšením se na operaci“ jídlem, hmotnost se zvýšila 
o 4 kg). Dva týdny před plánovanou operací byla proto nasazena přís-
ná nízkoenergetická dieta (VLCD – very low-calorie diet) s obsahem 
3 200 kJ/den a předchozí hmotnostní přírůstek se podařilo téměř 
zredukovat. Operace proběhla bez komplikací 13. července 2010 při 
hmotnosti 110 kg. Po operaci již nebyl znovu nasazen rosiglitazon ani 
sitagliptin, dávka metforminu byla snížena na 2×850 mg.

Poslední kontrola proběhla 8. září 2010. Pacientka váží 97 kg 
(hmotnostní úbytek 22,5 kg od vstupního vyšetření na našem pracovišti, 
od operace BPD 14 kg), postprandiální glykemie 9,6 mmol/l, HbA1c 
6,2 %. Bylo tedy přistoupeno k intenzifikaci terapie – dávka metfor-
minu zvýšena na 3×1 000 mg. Ostatní medikace zůstává v nezměněné 
pooperační podobě, tj. valsartan (Valsacor 160 mg ½-0-0) ponechán, 
stejně tak jako levothyroxin; fenofibrát, silymarin, bisoprolol a diure-
tika vysazena. Zůstává též zavedená substituce vitamíny a minerály, 
jak je doporučeno po malabsorpčním výkonu (Calibrum, Kanavit, 
Ca eff., Aktiferrin).

Aktuální biochemické odběry byly provedeny s následujícím výsled-
kem: mineralogram (Na, K, Cl, Ca, Mg) a krevní obraz v normě, lipidy: 
triacylglyceroly 0,9 mmol/l, LDL-cholesterol 2,89 mmol/l, HDL-chole-
sterol 1,1 mmol/l, v jaterních testech ALT 0,63 µkat/l, jinak v normě, 
krevní obraz: hemoglobin 13,5 g/dl, i ostatní parametry v normě.

Diskuse
Předložená kazuistika demonstruje význam individualizované 

léčby diabetu, a to nejen v oblasti farmakoterapie, ale také v případě 
ostatních intervencí – psychologických a chirurgických.

Pro klinickou praxi je důležité uvědomit si následující:
Pacientka byla léčena inzulínovým sekretagogem v době, kdy 

v etiologii diabetu stále převažovala inzulínová rezistence. Můžeme 
pouze spekulovat, zda tento fakt přispěl k selhání LAGB, která, pokud 
je indikována v časných fázích diabetes mellitus 2. typu, většinou vede 
k vymizení známek diabetu (navzdory mnohem menšímu váhovému 
úbytku v porovnání s nediabetiky).

Psychologický profil pacientky možná naznačoval potenciální 
potíže po provedení restriktivního výkonu, jakým je LAGB. Přestože 
z literatury stále není jasné, jaký typ pacienta je vhodný k restriktivním 
výkonům (s výjimkou tzv. sweet-eaters, kteří většinou dosahují vysoké 
energetické hodnoty jídla i při doporučené restrikci objemu), pacientka 
měla opakovaně potíže s dodržováním režimu po LAGB. Je možné, 
že selhání bandáže se dalo zabránit intenzivnějšími psychologickými 
kontrolami, nebo kombinací s intenzivnější léčbou antidepresivy.

Volba „záchranného“ výkonu ve formě BPD u dekompenzovaných 
diabetiků je vždy závislá na zjištění rozsahu zachované produkce inzu-
línu. Je třeba předejít indikaci relativně agresivního výkonu u pacien-
tů s vyhasínající sekrecí, u nichž je jediným racionálním způsobem 
léčby dodání exogenního inzulínu. Sekreční rezervu beta buněk je 
nutné ověřit standardizovaným stimulačním testem (oGTT s hladi-
nami C-peptidu nebo inzulínu, meal test apod.). Klinické hodnocení 
není dostatečné, jak bylo doloženo na případu této pacientky. 
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Výsledek kontinuální monitorace 
glukózy u pacienta s diabetes
mellitus 1. typu versus 2. typu

Souhrn:
V článku jsou prezentovány výsledky kontinuální monitorace glukózy dvou pacientů: ženy 

s diabetes mellitus (DM) 1. typu a muže s DM 2. typu. Přes některé společné rysy u obou pacientů 
(věková skupina, délka trvání DM, pravidelná životospráva) mají křivky glykemií specifické rozdíly, 
dané různou patofyziologií obou typů diabetu.

Summary:
The results of continuous glucose monitoring in type 1 diabetes mellitus patient versus type 

2 diabetes mellitus
The paper presents the continuous glucose monitoring (CGM) graphs in two patients: a woman 

with type 1 diabetes mellitus, and a man with type 2 diabetes mellitus. Despite several common 
patient characteristics (age group, time of DM diagnosis, regular lifestyle), the CGM shows different 
patterns in glycemic excursions, based on different pathophysiology of the two DM types.

Doležalová, B. Výsledek kontinuální monitorace glukózy u pacienta s diabetes mellitus 1. typu versus 
2. typu. Kazuistiky v diabetologii 8, č. 4: 30 –34, 2010.
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Úvod

Kontinuální monitorace glukózy (CGM) je v posledních letech 
novým nástrojem, který pomáhá dosáhnout těsné kompenzace dia-
betu bez zvýšené incidence hypoglykemií. Provedené studie nicméně 
varují před přehnaným optimismem při hodnocení vlivu CGM na 
kompenzaci diabetu, hlavně pokud pacient CGM nepoužívá dlou-
hodobě (Chetty et al. 2008).

Klinické indikace CGM zahrnují úpravu terapie DM při ne-
dostatečné kompenzaci, posouzení efektu terapie DM, posouzení 
vlivů diety a životního stylu na glykemii, diagnostiku a prevenci 
hypoglykemií (Klonoff 2005).

V České republice je CGM hrazeno z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění čtyřikrát ročně prostřednictvím speciálního 
kódu zdravotních pojišaoven.

Klinický průběh diabetu 1. typu a 2. typu léčeného inzulínem se 
liší v důsledku odlišných patofyziologických mechanismů. Diabetik 
typu 1 má častěji labilní profily glykemií, léčba je při srovnatelné kom-
penzaci častěji komplikována hypoglykemií (Škrha 2009) a dosažení 
srovnatelného HbA1c jako u DM 2. typu je většinou doprovázeno 
větší variabilitou glykemií.

Literární zdroje srovnávající epidemiologické údaje (alespoň 
HbA1c) u těchto dvou skupin nemocných (tj. DM 1. typu versus DM 
2. typu léčený inzulínem) jsou poměrně skoupé (např. Sanabria et al. 

2004). Nicméně obě skupiny pacientů mohou profitovat z kontinuální 
monitorace glukózy. U pacientů s DM 1. typu bylo prokázáno zlepšení 
kontroly diabetu při dlouhodobém používání CGM, zejména u pa-
cientů motivovaných k dosažení těsné kompenzace diabetu (JDRF 
2009). Komplexní zhodnocení klinických studií s CGM u pacientů 
s DM 1. typu provedlo například v březnu 2009 California Techno-
logy Assessment Forum a označilo CGM u DM 1. typu za bezpečné, 
efektivní a přínosné (Karliner 2010). U pacientů s DM 2. typu pak 
CGM svoje místo dosud hledá. Dlouhodobé použití u DM 2. typu 
nemá v současné době oporu v doporučených postupech (Nathan et 
al. 2009), lze jej však použít k retrospektivní analýze dat a úpravě 
inzulínové terapie.

Kazuistiky
Článek prezentuje kazuistiky zaměřené na výsledek kontinuálního 

monitorování glukózy u dvou pacientů léčených intenzifikovaným 
inzulínovým režimem. První část je věnována pacientce (narozena 
roku 1961) léčené pro DM 1. typu od roku 2006, druhá část popisuje 
výsledky pacienta (narozen roku 1950) léčeného pro DM 2. typu od 
roku 2007. Oba pacienti mají některé shodné charakteristiky: patří do 
podobné věkové skupiny, pro DM jsou léčeni 3 až 4 roky a oba dodržují 
poměrně pravidelný režim. Trpí však různými typy diabetu, a to je 
hlavní důvod, proč jsou výsledky jejich CGM diametrálně odlišné.
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CGM bylo v obou případech provedeno systémem DexCom Seven 
Plus a vyhodnoceno softwarem DexCom Data Manager 3.

První kazuistika
Diabetes byl u pacientky (narozena roku 1961) diagnostikován 

v září 2006. V době diagnózy měla pacientka glykemie na lačno kolem 
10 mmol/l, hlavním problémem byla velká únava. Při zjištění diabetu 
měla hmotnost 95 kg, výšku 158 cm a byla již léčena pro hypertenzi. 
Praktický lékař proto předpokládal diabetes 2. typu a nasadil léčbu 
derivátem sulfonylurey, k němuž po dvou měsících přidal metformin. 
Kompenzace se průběžně horšila, proto byla pacientka v dubnu 2007 
odeslána do diabetologické ambulance ve stadiu manifestního diabetu 
s glykemií na lačno 17 mmol/l, ketonurií a mírnou kompenzovanou 
ketoacidózou (v důsledku diabetu došlo k hmotnostnímu úbytku na 
80 kg). Diagnostikovali jsme DM 1. typu a pacientka byla převedena na 
intenzifikovanou inzulínovou terapii (MDI). Navrhovanou hospitaliza-
ci odmítla s odkazem na své povolání (pracuje jako učitelka a blížil se 
konec školního roku). Byla ambulantně edukována o všech aspektech 
léčby DM, prováděla intenzivní selfmonitoring a v srpnu 2007 absol-
vovala i lázeňskou léčbu. Dodržuje pravidelný režim, stravuje se podle 
systému výměnných jednotek, pravidelně necvičí. Léčba inzulínem 
vedla brzy ke zlepšení kompenzace (v dubnu roku 2008 byl HbA1c 
4,5 % dle IFCC), pro opakované hypoglykemie zejména v dopoledních 
hodinách byl však humánní inzulín brzy nahrazen inzulínovými analogy. 
Dávky inzulínu se ustálily zhruba na dávce: inzulín glulisin (Apidra) 
4-6-7 jednotek, inzulín glargin (Lantus) 30 jednotek na noc.

Hypoglykemie pacientka dokáže včas rozeznat a adekvátně léčit, 
problém však nastává, když se hypoglykemie přihodí během dopoled-
ního vyučování. Kompenzace diabetu je vždy lepší v období školních 
prázdnin. Kromě diabetu se pacientka léčí i nadále pro hypertenzi 
(trandolapril, verapamil, indapamid), od září 2008 pro reaktivní de-
presi (citalopram) a od listopadu 2009 i pro dyslipidemii (simvastatin). 
Mikrovaskulární komplikace diabetu nebyly prokázány.

V únoru 2010 se glykovaný hemoglobin zhoršil na 5,8 % (IFCC). 
V březnu 2010 jsme pacientce jako jedné z prvních provedli na našem 
pracovišti CGM. Jeho výsledek ilustruje obrázek č. 1. V průběhu mo-
nitorace pacientka prodělala akutní virové onemocnění a výsledkem 
byly naprosto chaotické a vesměs velmi neuspokojivé glykemie. Paci-
entka sama hodnotila CGM jako stresující událost a k jeho opakování 
se stavěla rezervovaně.

V červnu 2010 se však glykemie naměřené během selfmonitoringu 
celkově zvýšily, hypoglykemie se prakticky nevyskytovaly. Pacientka 
proto opět projevila zájem o CGM.

Druhou monitoraci jsme provedli v srpnu 2010 a její výsledky 
prezentujeme na obrázku č. 2 a 3. Je z nich patrný rozvoj dawn 
fenoménu, pravidelný pokles glykemie v dopoledních hodinách až 
k hypoglykemickým hodnotám a večerní hyperglykemie. Průměrná 
glykemie během CGM byla 9,9 mmol/l se standardní odchylkou 
3,16 mmol/l. V den ukončení CGM byl HbA1c 5,4 % (IFCC). Pacient-
ce jsem opět navrhla léčbu inzulínovou pumpou, kterou však zatím 
není připravena akceptovat. Proto jsem doporučila alespoň posunutí 
dávky bazálního analoga na pozdější hodinu, naopak aplikaci ranního 
bolusu co nejdříve po probuzení, pečlivější dodržování diabetické 
diety a zařazení pohybové aktivity v podvečerních hodinách. I na-
dále je nutno provádět intenzívní selfmonitoring a korigovat dávky 
krátkodobého analoga.

Druhá kazuistika

U pacienta (narozen roku 1950) byl zjištěn diabetes mellitus v říj-
nu 2007. Od počátku byl sledován a léčen v diabetologické ambulanci, 
a to zejména z důvodu výrazné úvodní hyperglykemie 17,3 mmol/l 
doprovázené manifestním diabetem (včetně hmotnostního úbytku 
15 kg) a dále pro podezření na přítomnost diabetické axonální poly-
neuropatie již v době diagnózy diabetu. S ničím jiným se do manifes-
tace diabetu trvale neléčil. Při předání do diabetologické ambulance 
měl pacient hmotnost 83 kg a výšku 174 cm. Byla nastavena léčba 
MDI (humánní inzulín v režimu bolus-bazál, celková dávka postupně 
až 76 IU). Po vyšetření protilátek (negativní) a C-peptidu (na lačno 
v normě, po snídani vzestup na dvojnásobek výchozí hodnoty) byla 
stanovena diagnóza DM 2. typu. K inzulínu byl přidán metformin 
v postupně stoupající dávce, byla nasazena antihypertenziva. V dubnu 
2008, tedy 6 měsíců po manifestaci diabetu, byl HbA1c 5,4 % (IFCC), 
glykemický profil 7,8..11,2..8,3..12,0..8,8..12,3..11,2 mmol/l, hmotnost 
95,5 kg, léčba: Actrapid 20-20-20 IU, Insulatard 16 IU na noc, metfor-
min (Siofor) 500 mg 1-1-2, Accuzide (quinapril, hydrochlorothiazid) 
1-0-0. Trval problém s parézou nervus peroneus dexter. Pacient udával 
občasné vynechání bazálního inzulínu (zaspal aplikaci), měl zájem 
o lázeňskou léčbu a po jejím absolvování chtěl ukončit pracovní 
neschopnost, ve které byl od zjištění diabetu. Byl proto převeden na 
inzulín Humalog Mix 50 v dávce 20-20-20 U s tím, že by perspektivně 
mohlo dojít k převodu na perorální antidiabetika.

V dalších měsících jsme navýšili dávku metforminu na 3 000 mg 
denně a při aplikaci inzulínu Humalog Mix 50 22-20-22 U byla 
kompenzace uspokojivá (HbA1c 4,2 % dle IFCC, glykemický profil 
s hodnotami do 6,5 mmol/l preprandiálně a do 9 mmol/l postpran-
diálně).

V prosinci 2008 bylo provedeno kontrolní vyšetření očního 
pozadí po roce. Při vyšetření byla konstatována rozsáhlá diabetická 
nonproliferativní retinopatie, ušetřena byla jen centrální krajina. Při 
prvním vyšetření u oftalmologa po diagnóze DM bylo oční pozadí sice 
vyšetřeno, ale bez arteficiální mydriázy, změny na očním pozadí proto 
nebyly včas odhaleny. Od té doby pacient prodělal již sérii laserových 
ošetření očního pozadí na specializovaném pracovišti (dosud bylo 
aplikováno na obě sítnice celkem 1 400 laserových bodů). Zjištění 
další mikrovaskulární komplikace bylo důvodem, proč jsme dál již 
neusilovali o převod na PAD a ponechali jsme inzulínovou léčbu 
s cílem co nejtěsnější kompenzace DM.

Pacientovi byl přiznán částečný invalidní důchod a do zaměstnání 
se již nevrátil. V domácím prostředí má však problémy s dodržováním 
diabetické diety a ani přes opakovanou edukaci nezačal pravidelně 
cvičit.

V červenci 2010 se kompenzace zhoršila, při kontrole byl 
glykemický profil 8,3..14,3..8,1..9,6..9,1..14,1..13..7,5 mmol/l, bez 
hypoglykemií, tělesná hmotnost 103 kg. Pacient byl převeden opět 
na intenzifikovaný inzulínový režim inzulín lispro (Humalog)
14-10-12 U, inzulín detemir (Levemir) 24 U na noc, další léčba: 
metformin 3 000 mg na den, ramipril, amlodipin, bisoprolol, ator-
vastatin. K ověření účinnosti léčby byl indikován CGM. Jeho průběh 
dokumentuje obrázek č. 4 a obrázek č. 5. V průběhu monitorace byla 
poměrně malá variabilita glykemií, v nočním období bez výkyvů. Je 
dobře reprodukovatelná hyperglykemie po snídani a mírná hyper-
glykemie kolem poledne přecházející do výraznější protrahované 
hyperglykemie ve večerních hodinách. Průměrná glykemie během 
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Obr. č. 1: CGM pacientky č. 1, březen 2010

Obr. č. 2: CGM pacientky č. 1, srpen 2010 (modální zobrazení všech dnů monitorace v jednom grafu)

CGM byla 8,92 mmol/l se standardní odchylkou 2,79 mmol/l. V den 
ukončení CGM byl HbA1c 5,0 % (IFCC). Na základě CGM jsem 

upravila dávku inzulínu lispro (Humalog) na 18-8-14 U, Levemir 
jsem ponechala 24 U na noc, doporučila jsem aplikaci Humalogu ve 

Obr. č. 3: CGM pacientky č. 1, srpen 2010 (trendový graf, průměrná glykemie, medián, kvartily a rozpětí minimum/maximum)
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větším časovém předstihu před jídlem, reedukovala jsem pacienta 
o diabetické dietě s 225 g sacharidů na den a opět zdůraznila nutnost 
pohybové aktivity (nejlépe dopoledne nebo v pozdním odpoledni), 
která by vedla i k redukci hmotnosti.

Diskuse
Kontinuální monitorace glykemie je při prvním provedení pro 

pacienta zpravidla náročná. Pacient si musí zvyknout na zavedenou 
a přilepenou elektrodu, na nutnost nosit s sebou přístroj a reagovat na 

Obr. č. 4: CGM pacienta č. 2 (modální zobrazení získaných křivek)

Obr. č. 5: CGM pacienta č. 2 (trendový graf)

alarmy při nízkých či vysokých hodnotách. Výsledky prvního CGM 
jsou pro pacienta zpravidla nemilým překvapením, neboa odhalují 
větší kolísání glykemií než jejich běžný selfmonitoring. Reakce na 
CGM jsou různé od odmítnutí metody až po nadšení. Zatímco někteří 
pacienti během týdne s CGM dodržují až úzkostlivě režim a dietu, 
jiní naopak experimentují, zpravidla v oblasti diety nebo alkoholu. 
Při hodnotícím pohovoru po ukončení CGM však naprostá většina 
pacientů přiznává, že týden s CGM byl pro ně poučný a že výsledek 
CGM je velkou motivací k dodržování správného diabetického 
režimu a diety.
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Pro lékaře v běžné diabetologické ambulanci je výsledek CGM 
lepším vodítkem k plánování další léčby zejména u pacientů s DM 
2. typu, kde křivky v jednotlivých dnech monitorace mívají více 
společných rysů. U pacientů s DM 1. typu jde zejména o odstranění 
hypoglykemií, které snižují kvalitu života nemocného, představují 
pro něj další zdravotní riziko a snižují compliance při dosahování 
těsné kompenzace DM. CGM prokazující dawn fenomén je pro 
edukovaného diabetika 1. typu objektivním dokladem o vhodnosti 
přechodu na léčbu pomocí inzulínové pumpy.

Při hodnocení křivek CGM si dále lékař uvědomí zásadní rozdíl 
mezi průběhem glykemií u diabetu 1. a 2. typu. DM 1. typu častěji 
charakterizují rozkolísané profily, častější hypoglykemie s následnou 
posthypoglykemickou hyperglykemií, dawn fenomén nebo naopak 
nepřítomnost shodných trendů glykemie v jednotlivých dnech. Tyto 
charakteristiky proto předurčují právě diabetiky 1. typu k dlouho-
dobému používání CGM (JDRF 2009).

Závěr
Týdenní CGM u diabetu 2. typu dává zejména lékaři cennou 

informaci o průběhu glykemií a o vhodné úpravě inzulínové léčby. 
Pacient realisticky vidí průběh glykemií a monitorace mívá zpravidla 
motivační efekt. Pro diabetika 1. typu je kromě toho i ukázkou nové 
technologie, která při dlouhodobém rutinním používání dokáže zlep-
šit kompenzaci náročného a záludného onemocnění, jakým diabetes 
mellitus 1. typu bezesporu je.
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Zkušenosti s kontinuálním 
monitorováním glykemie u dětí

Souhrn:
Z první i druhé kazuistiky je zřejmé, že i u poměrně malého dítěte je možné dosáhnout pomocí 

kontinuálního monitoringu glykemie po většinu dne normoglykemii. V těchto prvních případech 
ale sekundárně došlo k nežádoucímu zvýšení psychické tenze v rodině (by8 z různých důvodů a za 
různých okolností). Třetí kazuistika naopak představuje pacienta na hranici dospělosti, který 
je schopen z kontinuálního monitorování glykemií díky svým vlastnostem a schopnostem plně 
profitovat. Poslední kazuistika pak dokládá pozitivní zkušenosti se zaslepeným monitorováním 
glykemií, kdy v tomto případě na jeho základě došlo k úpravě nežádoucích jídelních zvyklostí 
pacientky s následným zlepšením glykemií.

Summary:
The experience with continual glucose monitoring in children
The first and the second case reports demonstrate that near whole day lasting normoglycaemia 

can be achieved even in a small child by using continual glucose monitoring system. On the other 
hand using of this technology led to the increase of psychic tension within the families (concrete 
reasons were different in these two families). The third case report shows a young man who is 
able to profit fully from this technology due to his personality. The last report illustrates how the 
blinded variant of the continual glucose monitoring can be used to improve eating habits of the 
patient with the clear positive consequence to glycaemia.

Štechová, K. Zkušenosti s kontinuálním monitorováním glykemie u dětí. Kazuistiky v dia betologii 8, 
č. 4: 35  – 39, 2010.

Klíčová slova:

� kontinuální monitorování 
glykemie

� normoglykemie

� psychické faktory

Key words:

� continual glucose 
monitoring

� normoglycaemia

� psychic factors

Kateřina Štechová
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Úvod

V dnešní době máme k dispozici vysoce moderní nástroje léčby 
diabetu, které jsou velmi dobře použitelné i v dětském věku. Mám na 
mysli moderní inzulíny, inzulínové pumpy a v neposlední řadě konti-
nuální monitorování glykemie (CGMS – Continual Glucose Monito-
ring System). Nicméně nejdůležitější stále zůstává práce s člověkem. 
V následujících krátkých kazuistikách se pokusím ilustrovat, jak je 
využití tohoto vysoce moderního léčebného nástroje modifikováno 
osobnostními vlastnostmi pacienta, případně osobností jeho rodičů. 
Tyto faktory je potřeba dopředu dobře zvážit a terapeutický přístup 
podle nich individualizovat.

The Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) jedno-
značně prokázal, že z hlediska zlepšení prognózy pacientů s diabetem 

je zcela klíčové zlepšit glykemie a tomuto cíli bezesporu pomáhá 
častější glykemický selfmonitoring (DCCT 1993; 1994; 2000). Kon-
venční glykemický selfmonitoring, který je považován za přiměřeně 
intenzivní (tj. změření minimálně čtyř glykemií za den; např. Rewers 
et al. 2009), je ovšem z hlediska pokrytí celého dne málo informativní 
a je jasné, že pacient například ráno a v poledne může být normo-
glykemický, ale po snídani může být i delší dobu v hyperglykemii, 
která zůstává nezachycena. V poslední době je proto stále více 
zdůrazňováno, že úroveň kompenzace diabetu nelze hodnotit pouze 
podle hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c). Jednoznačně je 
potřeba se zabývat i glykemickými exkurzemi a léčebným cílem je 
dosáhnout normoglykemie po co největší část dne (Rewers et al. 
2009). K posouzení denní glykemické variability je CGMS ideálním 
nástrojem s tím, že můžeme zvážit, zda pacient bude více profitovat 

abstrakta na www.geum.org/diakazuistiky



36 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 4/2010

z monitorování v reálném čase, nebo zda bude 
naopak výhodnější zaslepené monitorování. 
Dnes je již přitom k dispozici dostatek zkušeností 
s CGMS i z péče o dětské pacienty (např. Golicki 
et al. 2008; Lagarde et al. 2006). Rozbor výsledku 
zaslepeného měření doplněný o detailní deník, 
kde si pacient důsledně poznamenává všechno 
jídlo i pohybovou aktivitu, pak představuje rovněž 
ideální edukační nástroj, který umožňuje názorně 
pacientovi demonstrovat efekt různých druhů 
jídel, denních činností či pohybové aktivity na 
jeho glykemie. 

Kazuistika 1 aneb nebylo by 
méně více?

Jedná se o sedmiletého chlapce, který je léčen 
pro diabetes dva roky. Diabetes byl zachycen po 
krátkém období (cca 14 dní) typických prodro-
málních příznaků. Manifestace diabetu proběhla 
bez diabetické ketoacidózy, u chlapce rychle na-
stoupila remise. Jeho kompenzace je dlouhodobě 
velmi uspokojivá, kdy hodnota HbA1c se de facto 
až do počátku roku 2010 stále pohybovala při 
horní hranici normy (pozn.: tj. 4,5 % dle IFCC). 
V poslední době s ústupem postiniciální remise 
(a patrně i kvůli dalším okolnostem) došlo ke zvý-
šení HbA1c na současnou hodnotu 6,7 %. Chlapec 
je léčen klasickým intenzifikovaným inzulínovým 
injekčním režimem za použití inzulínu Actrapid 
a Levemir. Jedná se o jinak zdravého, velmi ak-
tivního chlapce, který pravidelně trénuje fotbal. 
Nyní navštěvuje druhou třídu základní školy, ve 
škole pracuje velmi dobře.

Z objektivního pohledu na jeho parametry 
kompenzace diabetu se jedná o bezproblémové-
ho pacienta. V rodině řídí jeho léčbu maminka. 
Maminka má vysokoškolské vzdělání přírodověd-
ného zaměření, zaměstnána je jako samostatný 
výzkumný pracovník. Spolupráce s rodinou je od 
počátku velmi dobrá. Maminka je velmi komu-
nikativní, intenzivně komunikuje i s ostatními 
rodiči dětí s dia betem a neustále vyhledává nové 
informace o diabetu v laické i odborné literatuře, 
což ovšem sekundárně zvyšuje její obavy o synovu 
budoucnost, a to zejména s ohledem na riziko 
rozvoje chronických diabetických komplikací. Každý den monitoruje 
glykemie minimálně před všemi hlavními jídly a před spaním. Gly-
kemie posílá ke konzultaci e-mailem, a to v podobě tabulek i grafů 
včetně uvedení směrodatných odchylek měření. Úroveň jejích znalostí 
o diabetu je opravdu vysoká, při úvaze o dávce inzulínu zvažuje nejen 
počet výměnných sacharidových jednotek, ale i glykemický index 
potravin a složení jídla například z hlediska poměru tuků a bílkovin. 
Dále je schopná účinně zohledňovat pohybovou aktivitu nebo i psy-
chickou zátěž ve škole (obava z písemných testů atd.).

Maminka již krátce po manifestaci diabetu velmi stála o vyzkou-
šení CGMS, a to v reálném čase. Osobně jsem doporučovala spíše 

zaslepený monitor. Chlapec nyní aplikuje CGMS přibližně jedenkrát 
za tři měsíce a to na dobu 1–2 cyklů. To se děje již druhým rokem. 
Typické hodnoty z kontinuální monitorace glykemie ukazuje obrázek 
č. 1, ze kterého vyplývá, že maminka je schopná udržet chlapce de 
facto celý den v normoglykemii. Nicméně posledních asi šest měsíců 
chlapec monitor odmítá a začíná vzdorovat při spolupráci s mamin-
kou na léčbě diabetu, což se projevuje například tajným ujídáním 
sladkostí mimo jídelní plán. Jeho negativní postoj k diabetu zesiluje, 
zatím ale ještě rodičovská autorita zvládá držet situaci pod kontrolou. 
Prohlubuje se konflikt mezi maminkou, která by si velmi přála léčbu 
inzulínovou pumpou, a chlapcem, který pumpu v žádném případě 

Obr. č. 1: Kazuistika 1 – Typická ukázka, když má maminka celý den pod kontrolou

Obr. č. 2a: Kazuistika 2 – Tatínek řídí dávkování inzulínu (fialová linie)
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Obr. č. 2b: Kazuistika 2 – Léčbu diabetu vede maminka
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nechce. Situaci shrnuje chlapcova věta namířená na maminku, která 
zazněla během poslední ambulantní kontroly: „Mami, už mě s tou 
cukrovkou neotravuj!“ Psychologickou intervenci rodina odmítá, 
necítí, že by byl přítomen psychologický problém. Maminka a pod 
jejím vlivem i tatínek se odmítají zaměřit na cokoliv jiného než na 
hodnotu glykovaného hemoglobinu a glykemické exkurze. 

Kazuistika 2 aneb když otec není doma
Druhá kazuistika je příkladem desetiletého chlapce sledovaného 

pro diabetes čtyři roky. Nyní je již druhým rokem léčen inzulínovou 
pumpou, důvodem zahájení terapie CSII byla dlouhodobě neuspoko-
jivá kompenzace (hodnota HbA1c přes 9 %). Jeho současná hodnota 
HbA1c je nicméně stále 7,3 %, bya přechodně – po zahájení CSII 
– došlo i k normalizaci HbA1c. 

Nejprve se opět pokusím přiblížit rodinnou situaci. Chlapec je 
jediným dítětem manželského páru. Tatínek velmi úspěšně podniká 
v oblasti výpočetní techniky a lze ho charakterizovat jako velmi 
progresivního, úspěšného a ambiciózního podnikatele, který si ale 
rovněž velmi zakládá na rodině. Maminka je zdravotní sestra, nicmé-
ně dlouhou dobu svoji profesi nevykonávala, teprve v poslední době 
opět začala pracovat na částečný úvazek. Maminka zůstávala doma na 
přání otce, aby mohlo být vytvořeno „harmonické rodinné prostředí“. 
Rodina velmi často cestuje, a to i do exotických destinací.

O volbě typu inzulínové pumpy rozhodl 
otec s tím, že zvolena byla pumpa umožňující 
kontinuální monitoraci glykemie. Otec si přál, 
aby CGMS bylo používáno „co nejčastěji, pokud 
možno nepřetržitě“, čemuž se bránil chlapec i ma-
minka. Rodina dospěla ke kompromisu, že CGMS 
bude používáno před kontrolami v ambulanci, 
abychom mohli diskutovat co nejvíce dat. CGMS 
také aplikují během jejich častých zahraničních 
cest. Chlapec není komunikativní a vytrvale 
odmítal sdělit, co by si vlastně přál on. Mamin-
ka již před prvním cyklem CGMS vyjadřovala 
obavy, zda „to zvládne technicky“. Ani edukace 
maminky v použití samotné pumpy nebyla zcela 
hladká. Edukační tým doporučoval se zahájením 
CGMS posečkat, případně volit izolované cykly 
zaslepeného monitoringu, což otec odmítl. Dále 
je potřeba zdůraznit, že otec vše zvládl de facto 
samostatně a je nyní schopen pracovat s boluso-
vým kalkulátorem, různými typy bolusů podle 
různého jídla a úroveň jeho znalostí je téměř na 
profesionální úrovni. Nicméně je pracovně velmi 
vytížen a plně se věnovat chlapci je schopen tak 
jednou v měsíci. I na zahraniční cesty často posílá 
jen manželku s dítětem.

Pokud řídí terapii otec, jsou glykemie napro-
sto stabilní, jak je vidět z obrázku č. 2a. Nicméně 
v naprosté většině případů řídí terapii maminka 
a typickou ukázku glykemií přináší obrázek č. 2b. 
Maminka má tendenci používat nadměrné množ-
ství malých bolusů (třeba i 20 za den), a to zejména 
během CGMS. Jednotlivé situace není schopná 
ani po opakovaných reedukacích adekvátně 

analyzovat. Situaci velmi zhoršuje manželský nesoulad, kdy otec 
od matky dítěte očekává, že „za jím investované peníze ona odvede 
odpovídající práci“. Doporučení psychologické intervence nebylo 
rodinou akceptováno. Efekt intenzivního přesvědčování maminky, 
jak by mělo vypadat používání bolusů, a to zejména během CGMS, 
lze také hodnotit jen jako částečný. 

Kazuistika 3 aneb případ uvědomělého 
sportovce

Jedná se o dnes již dospělého pacienta (t. č. devatenáctiletého), 
který je pro diabetes léčen od 15 let. Je to velmi aktivní mladý muž, 
který závodně hraje tenis a úspěšně studuje víceleté gymnázium. Po 
jeho skončení se chce věnovat studiu práv s cílem hájit práva pacientů 
s diabetem. Je bez dalších zdravotních komplikací. Jeho dlouhodobá 
kompenzace není sice zcela ideální, dá se však říci, že je přijatelná 
(hodnota HbA1c se pohybuje okolo 6 %).

Pro problémy se vzestupem glykemie v ranních hodinách, které 
nevyřešilo převedení na inzulínová analoga, byla pacientovi nabíd-
nuta inzulínová pumpa. Již dopředu si na internetu zjistil informace 
o všech pumpách dostupných na českém trhu a vybral si pumpu 
Paradigm firmy Medtronic s tím, že si přeje kontinuální monitoraci 
glykemie. Úvodní edukaci v používání inzulínové pumpy i následné 
edukace týkající se práce s CGMS zvládl velmi lehce. CGMS nyní 

Obr. č. 3: Kazuistika 3 – CGMS během pět dní trvajícího tréninkového soustředění

H
la

d
in

a 
g

lu
kó

zy
 (

m
m

o
l/l

)

Čas (h)
3.00 6.00 12.00 15.00 21.00

0,0

5,6
3,9

7,8

11,1

16,7

9.00 18.00

Obr. č. 4: Kazuistika 4 – Velké postprandiální vzestupy glykemie při nevhodně vole-
ném složení stravy obsahující více potravin s vyšším glykemickým indexem
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používá intermitentně, intenzivněji v době, kdy se mu mění například 
tréninkový plán, aby podle výsledků upravil dávkování inzulínu. 
Úroveň kompenzace diabetu se po zahájení CGMS zlepšila (HbA1c 
klesl ze 7,5 % na současných 5,8 %). Typické křivky během opti-
malizace dávek inzulínu po dobu tréninkového soustředění přináší 
obrázek č. 3.

Mladý muž uvádí, že je s léčbou inzulínovou pumpou i s používá-
ním CGMS v reálném čase velmi spokojen a že se významně zlepšila 
kvalita jeho života s diabetem. Přiznává občasné jídelní excesy, jejich 
míru ale drží pod kontrolou. Zde je nutné zdůraznit, že se jedná 
o mimořádně uvědomělého pacienta, který je zároveň velmi otevřený 
a komunikativní a dokáže použít diabetes a jeho zvládání v kontaktu 
se svými vrstevníky jako nespornou přednost. Je potřeba uvést také 
to, že i při studijních povinnostech zvládá chodit na brigádu, protože 
si chce vydělat peníze, aby si mohl koupit více senzorů a testovacích 
proužků do glukometru a aby o tyto peníze nemusel žádat rodiče. 

Kazuistika 4 aneb když cereální snídaně 
není to nejlepší

Jedná se o desetiletou dívenku, u které byl diabetes diagnostiko-
ván před čtyřmi roky. Hodnota HbA1c je neuspokojivá – poslední údaj 
z ambulantní kontroly je 8,9 %. Děvče je léčeno kombinací inzulínů 
Actrapid a Levemir. Dále je od počátku léčeno pro autoimunitní ty-
roiditidu. O diabetes dosud pečuje vzhledem k věku dítěte maminka, 
vzděláním zdravotní sestra. Dívenka je ale velmi šikovná a inteligentní 
a začíná přebírat zodpovědnost za péči o diabetes částečně do svých 
rukou a maminka se jí stále více stává spíše konzultantkou.

Jedná se o velmi komunikativní, milou a dobře spolupracující 
rodinu, nicméně i přes dobrou spolupráci dívku trápí fenomén úsvitu, 
a to i po převedení na inzulínový analog. Dále byl opakovaně příto-
men problém s velkými vzestupy glykemií po jídlech. Z detailního 
rozboru jídelníčku vyplynulo, že maminka má tendenci z poněkud 
přehnané obavy z hypoglykemie zařazovat do stravy větší množství 
rychlých sacharidů a jako snídani uznává jedině müsli (pozn.: ku-
povali müsli obsahující 79 g sacharidů ve 100 g výrobku), protože 
to je „přece správná zdravá snídaně“. Doporučila jsem tedy provést 
zaslepenou monitoraci glykemie, a to především s cílem ukázat 
efekt jednotlivých jídel na glykemii. Během měření si dívka pečlivě 
zapisovala veškeré jídlo. Monitor pak následně opravdu ukázal, že 
v důsledku konzumace stravy s vysokým glykemickým indexem do-
chází k velkým postprandiálním vzestupům glykemie (typickou situaci 
ilustruje obrázek č. 4), po nichž následuje prudký pokles. Cíleně pak 
byla provedena reedukace se zaměřením na skladbu stravy a došlo 
k významnému zlepšení glykemických profilů.

Pokud by se problém se vzestupem glykemie po jídlech obnovil, 
řešením by byl převod na rychle působící inzulínový analog v injekční 
formě, nebo přímo na inzulínovou pumpu, což by řešilo i problém 
se vzestupem glykemie nad ránem. Dívenka sama má o převod na 
inzulínovou pumpu velký zájem. 

Diskuse
Otázka psychických faktorů je dle mého názoru v diabetologii 

– s ohledem na použití nejmodernějších technologií – stále velmi 
málo diskutována. O tom svědčí i jediná nalezená práce v databázi 
MEDLINE (Haupt at al. 1997) při použití klíčových slov kontinuální 

monitorování glykemie, monitorování glykemie, selfmonitoring, dia-
betes, psychika, psychický stres, a to v různých kombinacích.

První uvedená kazuistika jasně dokládá, že nadměrná pozornost 
věnovaná kompenzaci diabetu může být druhotně škodlivá, protože 
rodina nežije ničím jiným a psychický tlak se přenáší na dítě, které 
reaguje vzdorem. Na druhou stranu plně chápu matku dítěte, jež je 
díky své odborné erudici pod obrovským psychickým tlakem, který je 
navíc jistě potencován pocitem viny, že její dítě onemocnělo. Psycho-
logická intervence by byla v tomto případě plně indikovaná, nicméně 
rodina zatím setrvává v pozici, že přijmout takovou intervenci by se 
rovnalo přiznání vlastního selhání a „že to musí zvládnout sami“. 
Pokud se mi nepodaří zvrátit toto názorové nastavení v rodině, je 
velmi pravděpodobné, že dojde k eskalaci problému a že zejména 
s nástupem pubertálního vzdoru u chlapce dojde k významnému 
zhoršení kompenzace diabetu.

V léčbě diabetu je ideální, pokud je rodič schopen racionálně 
technického přístupu, který je oproštěn od větších emocí. Takový 
přístup plně zvládá otec chlapce z druhé kazuistiky, nicméně jeho 
prioritou není péče o dítě – to je „úkol pro matku dítěte“, které k tomu 
poskytuje potřebné finanční zázemí. Nedokáže však pochopit pocity 
ani syna, ani své manželky. Ta si je dobře vědoma, že není schopna 
tak precizních analýz jednotlivých situací, které život přináší, a že 
dítě má po dobu, kdy je s ní samo, podstatně horší glykemie. Zde se 
snažím jednak apelovat na větší zapojení otce do péče o syna, a dále 
je potřebné, aby pomocí psychologické intervence došlo k vyjasnění 
vzájemných vztahů mezi manžely a aby se matka z role „najaté a dobře 
placené síly pečující o dítě“ dostala vůči svému manželovi do skutečně 
partnerské pozice.

Třetí případ jsem vybrala i z toho důvodu, abych ukázala, že ne 
všichni adolescenti musí být nutně postrachem diabetologických 
ordinací. Uznávám, že se jedná spíše o výjimečný případ, kdy je 
pacient tohoto věku schopen chovat se vůči svému diabetu (ale i vůči 
své rodině) velmi zodpovědně a jeho prognóza je, dle mého názoru, 
velmi optimistická.

Ve čtvrtém případě se mi díky názorné ukázce vlivu stravy na 
glykemie podařilo upravit ne zcela ideální jídelní chování, které 
bylo poznamenáno slepou důvěrou ve vše, co nese označení „zdravá 
strava“. Dále rozbor výsledků monitoru pomohl zmírnit obavu ma-
minky z hrozící hypoglykemie. Názorný příklad je, dle mého názoru, 
neocenitelným přesvědčovacím prostředkem. 

Závěr
Psychické a osobnostní faktory jsou jednou z klíčových deter-

minant úspěšnosti aplikace takové moderní technologie, jakou je 
kontinuální monitorování glykemie. Při monitorování v reálném čase 
může sehrát nežádoucí roli přehnaná fixace na výsledek, zbrklé reakce 
na aktuální glykemii či strach ze zvládnutí technologie. Při správné 
motivaci pacienta a racionálním přístupu pacienta i okolí se však 
jedná o neocenitelnou léčebnou pomůcku. Zaslepené monitorování 
glykemie pak přináší výhodu zpětné analýzy a následného poučení 
pro pacienta i lékaře a může být v některých případech opravdu 
velmi užitečné. 

Ráda bych vyjádřila poděkování sestřičkám Radce Šitové a Re-
natě Koukalové za aplikaci CGMS u pacientů z výše prezentovaných 
kazuistik. 
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Diabetes mellitus
a karcinom pankreatu

Souhrn:
Karcinom pankreatu je vysoce smrtící, pro radikální léčbu většinou pozdě diagnostikované 

onemocnění. Je pátou nejčastější příčinou úmrtí u mužů a šestou nejčastější příčinou úmrtí u žen 
„západního světa“ s mediánem přežití méně než šest měsíců a pětiletým přežitím pohybujícím se 
mezi 1–4 %. Diabetes mellitus představuje nezávislý rizikový faktor karcinomu pankreatu. V po-
rovnání s nediabetiky je riziko karcinomu pankreatu u diabetes mellitus celkově dvakrát vyšší, 
osmkrát vyšší v prvních třech letech onemocnění a jedenáctkrát vyšší ve stejném období, má-li 
pacient navíc pozitivní rodinnou anamnézu. Dalším aditivním rizikovým faktorem je kouření. 
U pacientů s diabetes mellitus by zejména při jeho recentním záchytu mělo být provedeno zob-
razovací vyšetření slinivky, popřípadě stanovení onkomarkerů CA 19-9 a CEA. Na zvýšené riziko 
karcinomu pankreatu by mělo být pomýšleno i nadále.

Summary:
Diabetes mellitus and pancreatic cancer
Pancreatic cancer is a highly lethal disease, which is in most cases diagnosed too late to be 

treated radically. It is the fifth leading cause of death in men and the sixth leading cause of death 
in women in the “western world”, with median survival shorter than six months and five-year 
survival between 1–4 %. Diabetes mellitus is an independent risk factor of pancreatic cancer. 
Diabetes mellitus increases the total risk of pancreatic cancer twofold compared to non-diabetic 
population, eightfold during the first three years of the disease and elevenfold during the same 
period in patients with a positive familiar history. Smoking is the additional independent risk fac-
tor. In patients with diabetes mellitus the imaging examination of pancreas should be performed, 
especially in recent diagnosis; or the oncomarkers CA 19-9 and CEA should be measured. The 
higher risk of pancreatic cancer should be continuously taken into account.

Brož, J. Diabetes mellitus a karcinom pankreatu. Kazuistiky v dia betologii 8, č. 4: 40  – 42, 2010.
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Úvod

Oboustranný kauzální vztah mezi diabetes mellitus a karcinomem 
pankreatu je v posledních desetiletích studován se stále se zvyšující 
intenzitou. Stojí za zmínku, že první upozornění na možné spojení 
těchto dvou onemocnění bylo publikováno již v roce 1833 (Bright 
1833). Incidence karcinomu pankreatu výrazně vzrostla mezi roky 
1950 a 1970 a od té doby se drží na přibližně stejné úrovni, v České 
republice se pohybuje mezi 12–20 případy na 100 000 obyvatel/rok 
(Šváb 2002). Příznaky, mezi které patří váhový úbytek, nechutenství, 
nauzea, slabost, bolesti břicha či ikterus, jsou nespecifické a diagnóza 
je většinou stanovena ve stadiu s již přítomnými metastázami, tedy 
příliš pozdě pro chirurgický výkon, který je v případě tohoto one-
mocnění potenciálně jediným radikálním řešením.

Časná diagnóza je tedy zásadním faktorem ovlivňujícím terape-
utické výsledky. Studie provedená ve Velké Británii, kde National 
Health Service vyžaduje vyšetření specialistou v gastroenterologii 

do 14 dnů od chvíle, kdy pacient na symptomy onemocnění upozorní 
svého lékaře, a zahájení léčby do dalších 48 dnů (celkem tedy 62 dnů 
od podezření k terapii), prokázala, že dodržení této doby nezlepšuje 
prognózu pacientů. Odhalila však, že zásadní oddálení terapie je 
způsobeno podceňováním symptomů pacientem a že od objevení 
symptomů k vyhledání lékaře prvního kontaktu uplyne mnoho de-
sítek dní – u 50 % pacientů dokonce přesáhne jejich počet 143, což 
je doba, která ve studii znamenala pro pacienta mírně lepší výsledky 
léčby (Raptis et al. 2010).

I proto je v současné době karcinom pankreatu pátou nejčastější 
příčinou úmrtí u mužů a šestou nejčastější příčinou úmrtí u žen 
„západního světa“ s mediánem přežití pod šest měsíců a pětiletým 
přežitím pohybujícím se mezi 1–4 % (Jemal et al. 2007).

V časné diagnostice onemocnění nepomáhají ani dosud ur-
čené rizikové faktory – věk, kouření, těžký alkoholismus, popř. 
rodinná anamnéza, které jsou pro širší screening faktory příliš 
obecnými. 
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Diabetes mellitus jako rizikový faktor 
karcinomu pankreatu

Diabetes mellitus je za možný rizikový faktor karcinomu pankreatu 
považován na základě řady studií. Bylo prokázáno, že v době diagnózy 
karcinomu pankreatu splňuje kritéria pro diabetes mellitus 45–65 % 
pacientů, a přidáme-li glukózovou toleranci, stoupne frekvence všech 
poruch metabolismu glukózy u těchto pacientů až k 80 % (van de 
Poll-France et al. 2007).

Pacient s diabetes mellitus má přibližně dvakrát vyšší riziko karci-
nomu pankreatu ve srovnání s nediabetikem. Je patrné mírně zvýšené 
riziko karcinomu pankreatu u pacientů s delší anamnézou diabetes 
mellitus a výrazně zvýšené u pacientů s historií diabetes mellitus 
nepřesahující tři roky trvání. Pacient s nově zjištěným diabetes mel-
litus má po dobu následujících tří let osmkrát vyšší riziko karcinomu 
pankreatu ve srovnání s nediabetikem stejného pohlaví a věku (ovšem 
v absolutním měřítku se pouze u 1 % diabetiků starších 50 let mani-
festuje karcinom pankreatu do tří let od diagnózy diabetes mellitus) 
(Chari et al. 2005; 2008).

Porovnáváme-li diabetiky mezi sebou, pak je prokázáno, že dia-
betik s trváním nemoci delším než čtyři roky má o 50 % vyšší riziko 
karcinomu pankreatu ve srovnání s diabetikem, jehož nemoc trvá více 
než pět let. Recentní diabetes mellitus ve spojení s pozitivní rodin-
nou anamnézou má významně synergický efekt na riziko karcinomu 
pankreatu (zvyšuje riziko pacienta s rodinnou anamnézou karcinomu 
pankreatu oproti nediabetikům s němou anamnézou jedenáctkrát). 
Kouření má také aditivní efekt na riziko karcinomu pankreatu ve 
spojení s diabetes mellitus a pozitivní rodinnou anamnézou karcinomu 
pankreatu.

Uvedená data pocházejí ze studií s diabetiky 2. typu, nebo ze 
studií, které jednotlivé typy diabetu nerozlišovaly. Metaanalýza studií 
s diabetiky 1. typu prokázala, že pacienti s tímto onemocněním mají 
dvakrát vyšší riziko karcinomu pankreatu ve srovnání s nediabetiky, 
tedy stejné jako pacienti s diabetes mellitus 2. typu. Míra rizika karci-
nomu pankreatu v prvních třech letech onemocnění diabetes mellitus 
v této studii stanovena nebyla (Stevens et al. 2008).

Příčiny vztahu mezi diabetes mellitus 
a karcinomem pankreatu

Častá časová koincidence mezi diagnózou karcinomu pankreatu 
a diabetes mellitus podporuje teorii, že se jedná o další specifický typ 
diabetu. Původně zvažovaná příčina vzniku diabetu v této situaci, totiž 
destrukce beta buněk nádorem, je v současnosti nahrazena představou 
navozené periferní inzulínové rezistence, jejíž specifickou podstatu 
a tedy předpokládanou „inzulinorezistenci vytvářející substanci“ se 
zatím nepodařilo přesně určit.

V opačném gardu (tedy v úvahách, jakým způsobem ovlivňuje 
déletrvající diabetes mellitus vznik karcinomu pankreatu) je za nejvý-
znamnější považována souvislost s promitogenním efektem inzulínu, 
jehož zvýšeným hladinám jsou exokrinní buňky u diabetika 2. typu 

alespoň přechodně vystaveny. Současně je zvažován také přímý kar-
cinogenní vliv inzulinorezistence na pankreatické buňky, prokázaný 
v experimentech (Birt et al. 1989; Fisher et al. 1996). 

Karcinom pankreatu
a antidiabetická terapie

Pozitivním zjištěním nedávno publikované retrospektivní studie 
je poznatek, že metformin snižuje riziko karcinomu pankreatu u dia-
betiků. Méně pozitivní je, že stejná studie zároveň naznačuje, že by 
inzulín a inzulínová sekretagoga mohla toto riziko naopak zvyšovat. 
Pokud by další šetření tyto předpoklady potvrdilo, svědčilo by to pro 
předpokládaný efekt inzulínu jako látky mitogenní, inhibující apoptó-
zu cestou zvýšení IGF-1 (Insulin-like Growth Factor 1) v patogenezi 
karcinomu pankreatu (Li et al. 2009).

Screening karcinomu pankreatu u pacientů 
s diabetes mellitus

Studie Damiana a spolupracovníků (Damiano et al. 2004) uká-
zala, že v souboru 115 pacientů starších 50 let hospitalizovaných pro 
recentní diabetes mellitus byl u čtrnácti prokázán abdominální tumor, 
z toho v šesti případech se jednalo o adenokarcimom pankreatu, ve 
třech případech o jiný tumor infiltrující pankreas a ve třech případech 
o extrapankreatický tumor. Iniciálním vyšetřením u všech pacientů bylo 
USG, v případě nejasností (celkem u 65 % pacientů) bylo provedeno 
CT či MR. Těchto 12,2 % záchytů závažného tumorózního onemocnění 
podporuje důvodnost uvedených vyšetření – pokud ne u všech pacientů 
s recentním diabetes mellitus 2. typu, tedy alespoň u těch, kteří jsou 
starší 50 let, kde riziko karcinomu pankreatu významně stoupá.

Nedávno publikovaná studie Gua a spolupracovníků ukázala, 
že vyšetření CA 19-9 a CEA provedená u nově diagnostikovaného 
diabetes mellitus by mohla být vedle zobrazovacích metod dalším 
screeningovým prvkem u karcinomu pankreatu (Yang 2009; Guo et 
al. 2010). 

Závěr
Karcinom pankreatu je vysoce smrtící, pro možnost radikální léčby 

většinou pozdě diagnostikované onemocnění. Diabetes mellitus před-
stavuje nezávislý rizikový faktor karcinomu pankreatu. V porovnání 
s nediabetiky je riziko karcinomu pankreatu u diabetes mellitus celkově 
dvakrát vyšší, v prvních třech letech onemocnění dokonce osmkrát vyšší 
a jedenáctkrát vyšší ve stejném období, má-li pacient navíc pozitivní 
rodinnou anamnézu. Dalším aditivním rizikovým faktorem je kouření. 
Toto by měl mít na paměti každý lékař, který diagnostikuje diabetes 
mellitus. Provedení USG břicha v době diagnózy by mělo patřit mezi 
standardní vyšetření a vhodné je jeho zvážení i v dalších letech, zejména 
objeví-li se bya nespecifické příznaky možného karcinomu pankreatu. 
Aktivní dotazy na tyto příznaky a příslušné poučení pacienta o jejich 
důležitosti by mělo být součástí pravidelných kontrol. Další možností 

abstrakta na www.geum.org/diakazuistiky
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screeningu může být vyšetření CA 19-9 a CEA, zejména u recentně 
diagnostikovaného diabetes mellitus.
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Karcinom pankreatu manifestující 
se jako dekompenzace diabetu

Souhrn:
Pacientka s dosud dobře kompenzovaným diabetes mellitus 2. typu byla přijata pro akutní 

zhoršení stavu s kvantitativní poruchou vědomí na podkladě hyperglykemického hyperosmo-
lárního neketoacidotického stavu s možným podílem exacerbace chronické obstrukční plicní 
nemoci. V rámci screeningových vyšetření byl prokázán tumor hlavy pankreatu s metastázou do 
jaterního hilu. Vzhledem k preferencím pacientky bylo toto rozvinuté onemocnění ponecháno 
k symptomatické terapii.

Summary:
Pancreatic cancer manifested as the decompensation of diabetes mellitus
A female patient, whose type 2 diabetes mellitus had been well controlled so far, was admitted 

for an acute worsening of her condition with quantitative deterioration of consciousness caused 
by hyperglycemic, hyperosmolar, and non-ketoacidotic state with potential contribution of COPD 
exacerbation. During screening examinations a tumor of pancreatic head and metastasis in he-
patal hilus were diagnosed. Considering patient’s preferences, the advanced disease was left for 
a symptomatic treatment.

Brož, J. Karcinom pankreatu manifestující se jako dekompenzace diabetu. Kazuistiky v dia betologii 8, 
č. 4: 43  – 44, 2010.
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Úvod

Riziko karcinomu pankreatu je u pacientů s diabetes mellitus 
v porovnání s nediabetiky celkově dvakrát vyšší, osmkrát vyšší v prv-
ních třech letech onemocnění a jedenáctkrát vyšší ve stejném období, 
má-li pacient navíc pozitivní rodinnou anamnézu. Dalším aditivním 
rizikovým faktorem je kouření.

Kazuistika
86letá pacientka žijící v domově pro seniory byla přijata na naši 

kliniku v červnu roku 2010 pro asi dva až tři dny se rozvíjející dušnost 
a v posledním dnu postupně se prohlubující somnolenci. Pacientka 
byla afebrilní, netrpěla kašlem, neměla bolesti na hrudi. Jako příjmo-
vá diagnóza byla stanovena exacerbace chronické obstrukční plicní 
nemoci (CHOPN).

V osobní anamnéze CHOPN stadia I, dosud bez výraznějších sta-
vů dušnosti, dále arteriální hypertenze dobře kompenzovaná terapií, 
diabetes mellitus 2. typu, který byl léčen perorálními antidiabetiky, 

abdominální obezita. Dále pacientka dlouhodobě trpěla chronickou 
žilní insuficiencí obou dolních končetin, komplikovanou v roce 2000 
hlubokou žilní trombózou.

Diabetes byl diagnostikován před deseti lety, od počátku léčen 
dietou, během několika let pak dvojkombinací metforminu a derivátu 
sulfonylurey. Dle anamnézy byl diabetes bez specifických komplikací, 
podle ošetřující diabetoložky dosud dobře kompenzován při stáva-
jící léčbě. Pacientka nikdy nekouřila, alkohol konzumovala pouze 
příležitostně v malých dávkách, na nechutenství či váhový úbytek si 
nestěžovala. Rodinná anamnéza byla bez pozoruhodností, v přímém 
příbuzenstvu nikdo neměl diabetes ani nádorové onemocnění.

Vstupně klinický stav imponoval jako prostá exacerbace CHOPN, 
na oddělení však byla glukometrem zachycena neměřitelně vysoká 
glykemie, laboratorně verifikována hodnota 35,6 mmol/l. Vyšetření 
acidobazické rovnováhy prokázalo lehkou acidózu smíšeného typu na 
respiračním i metabolickém podkladě, zachycena také mírně zvýšená 
hodnota laktátu. Ketolátky v moči byly negativní. Dále byl příto-
men minerálový rozvrat s hyperosmolárním neketotickým stavem, 
s kvantitativní poruchou vědomí charakteru somnolence. Zánětlivé 

Wirsung Johann Georg (1589–1643) – německý lékař. Působil jako profesor na univerzitě v Padově. V roce 1642 vytvořil jednu z prvních popisných studií slinivky břišní. Objevil vývod slinivky 
ústící do dvanáctníku (Wirsungův vývod), ale neměl ponětí o jeho funkci či významu. O nárok na autorství tohoto objevu byly vedeny spory. Wirsung byl zavražděn belgickým studentem 
Giacomo Cambierem právě kvůli těmto neshodám. (Zdroj informací: archiv redakce)
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parametry byly v normě, skiagram hrudníku bez pozoruhodností. 
Stav jsme hodnotili jako dekompenzaci diabetu s hyperosmolárním 
stavem a poruchou vědomí, komplikovanou incipientní globální re-
spirační insuficiencí. Mírně zvýšenou hladinu laktátu jsem přičítali 
hypoxické zátěži organismu, po zahájení terapie se jeho hodnota velmi 
rychle normalizovala – jako laktátovou acidózu související s terapií 
metforminem jsme situaci nehodnotili.

V léčbě exacerbace CHOPN byla zahájena inhalační bronchodi-
latační a mukolytická terapie, dekompenzace diabetu byla iniciálně 
korigována kontinuální infuzí inzulínu, která byla v dalších dnech 
nahrazena intenzifikovanou inzulínovou terapií. Minerálová dysba-
lance upravena podáním iontových roztoků, dehydratace řešena 
infuzní terapií. Stav pacientky se během následujících dní upravil, 
dušnost odezněla a došlo k normalizaci glykemií. Byla doplněna další 
screeningová vyšetření diabetu. Hodnota C-peptidu byla 940 pm/l, 
glykovaný hemoglobin 10,9 % (IFCC), v lipidovém spektru diabetická 
dyslipidemie. Byla přítomna mikroalbuminurie v mezích odpoví-
dajících incipientní diabetické nefropatii. Vyšetření očního pozadí 
neprokázalo diabetickou retinopatii.

Dále byla provedena břišní ultrasonografie, která zachytila sus-
pektní drobné hypoechogenní ložisko, imponující jako možný karci-
nom v hlavě pankreatu, s dilatací Wirsungova vývodu. Byla doplněna 
další vyšetření – laboratorně zachycena zvýšená hodnota CA 19-9 
(528 U/ml), endosonografie prokázala 14 mm velké hypoechogenní 
ložisko v hlavě pankreatu, CT břicha potvrdilo nález na pankreatu 
a navíc se zobrazilo hypodenzní metastatické ložisko v hilu jaterním, 
které bylo následně verifikováno i MRI vyšetřením.

Vzhledem k metastatickému postižení jater, věku nemocné a jejím 
osobním preferencím bylo upuštěno od chirurgické a onkologické 

terapie. Pacientka byla v uspokojivém stavu propuštěna do domácího 
ošetřování k paliativní léčbě. 

Diskuse a závěr
Vzhledem k dosud dobře kontrolovanému diabetu lze jeho 

akutní dekompenzaci přičítat působení tumoru pankreatu. U pa-
cientů s diabetem bylo prokázáno dvakrát vyšší riziko jeho vzniku 
v porovnání s nediabetiky. Původní teorie předpokládající jako 
příčinu hyperglykemie destrukci beta buněk nyní spíše nahrazují 
představy o možné tumorózní produkci látek zvyšujících inzulínovou 
rezistenci v periferních tkáních. Tyto působky však dosud čekají na 
svoji identifikaci.

Kazuistika má připomenout racionálnost screeningových vy-
šetření karcinomu pankreatu v situacích náhlého výrazného zhor-
šení kontroly diabetu, zejména pokud pro něj neexistuje rozumné 
vysvětlení. Tato vyšetření, mezi něž patří USG břicha (popřípadě 
CT či MR) a stanovení tumor markerů (CA 19-9 a CEA), by měla 
umožnit časnější diagnózu karcinomu pankreatu a snad tak i zlepšit 
osud pacienta. 

MUDr. Jan Brož
Diabetologické centrum 
II. interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
e-mail: jbroz@fnkv.cz
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IV. mezioborové setkání diabetologického týmu s psychiatry 
a psychology
18.–19. březen 2011, Praha Chronická nemoc vytváří řadu vztahů mezi zdravotnickým týmem 

a nemocným. Jak řešit ty negativní, které nám ztrpčují život?
Na tradičním mezioborovém setkání, které již 4. rok pořádá Psycholo-
gická sekce ČDS, budou prezentovat své zkušenosti přední odborníci. 
Workshopy umožní konfrontovat své vlastní zkušenosti s ostatními 
a pokusí se najít společné řešení.

doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.

Konflikty v diabetologické ambulanci
Pohled diabetologa, psychologa, psychiatra a právníka 
(a pacienta)

http://metabol.lfp.cuni.cz/akce.asp
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Recentní záchyt diabetes mellitus 
a karcinom pankreatu

Souhrn:
Pacientka byla přijata pro recentní záchyt diabetu, na základě klinických i laboratorních 

parametrů byl diagnostikován diabetes mellitus 2. typu. Pacientka byla dobře kompenzovaná při 
léčbě dietou a metforminem, s normálním nálezem na pankreatu při ultrasonografickém vyšetření 
provedeném v době stanovení diagnózy. V průběhu šesti měsíců sledování došlo k progresivnímu 
zhoršením kompenzace diabetu i přes navýšení terapie. Provedená zobrazovací vyšetření prokázala 
karcinom pankreatu se vzdálenými metastázami, následná chemoterapie nebyla úspěšná.

Summary:
Recent diagnosis of diabetes mellitus and pancreatic cancer
A female patient was admitted for a recently diagnosed diabetes mellitus, and based on clinical 

and laboratory parameters type 2 diabetes mellitus was diagnosed. The patient was well controlled 
by diet and metformine; ultrasound examination was performed in the time of diagnosis with nor-
mal finding. During a six months follow-up her compensation of diabetes progressively worsened 
despite of the augmentation of the treatment. The imaging examination proved the pancreatic 
cancer with distant metastases, and subsequent chemotherapy was not successful.

Brož, J. Recentní záchyt diabetes mellitus a karcinom pankreatu. Kazuistiky v dia betologii 8, č. 4: 
45  – 46, 2010.
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Úvod

Riziko karcinomu pankreatu je u pacientů s diabetes mellitus 
v porovnání s nediabetiky celkově dvakrát vyšší, osmkrát vyšší 
v prvních třech letech onemocnění a jedenáctkrát vyšší ve stejném 
období, má-li pacient navíc pozitivní rodinnou anamnézu. Dalším 
aditivním rizikovým faktorem je kouření.

Kazuistika
72letá pacientka byla v polovině srpna roku 2006 poprvé hos-

pitalizována na interní klinice pro primozáchyt diabetes mellitus. 
Od počátku srpna ji sužovaly nepříjemné pocity brnění dolních 
končetin, objevila se také mykotická vulvovaginitida doprovázená 
častějším močením. Pacientka proto navštívila svého praktické-
ho lékaře, který stanovil diagnózu diabetes mellitus (glykemie 
23,8 mmol/l) a odeslal ji k hospitalizaci na interní kliniku.

V osobní anamnéze byly zastiženy pouze operační zákroky 
(hysterektomie s adnexotomií v roce 1985 a cholecystektomie v roce 

2005), pacientka se dosud neléčila s žádným ze sledovaných one-
mocnění, neužívala pravidelně žádné léky. Oba její rodiče zemřeli 
na nádorové onemocnění – otec v 64 letech na hepatocelulární 
karcinom, matka v 85 letech na nádorový proces, jehož primární 
lokalizace nebyla známa. S cukrovkou se však nikdo z jejích nej-
bližších rodinných příslušníků neléčil.

Při přijetí byl fyzikální nález přiměřený věku nemocné, krev-
ní tlak 120/80 mmHg, EKG s pravidelným sinusovým rytmem. 
Diabetes mellitus (vstupní glykemie 26,4 mmol/l, HbA1c 12,6 % 
dle IFCC) byl považován za projev inzulinorezistence: pacientka 
byla obézní (její váha dosahovala 85 kg při výšce 168 cm, odpoví-
dající hodnota BMI 31 kg/m2), při laboratorním vyšetření nebyla 
zaznamenána ketoacidóza, hladina inzulínu v normě (9,87 mU/l), 
protilátky anti-IA2 a anti-GAD byly negativní a také přítomnost 
dalších známek metabolického syndromu (hypercholesterolemie 
6,47 mmol/l, hypertriglyceridemie 2,95 mmol/l) ukazovala na 
inzulínovou rezistenci. Ultrasonografie břicha prokázala steato-
fibrózu jater, mírnou redukci parenchymu ledvin, pankreas bez 
patologie.

Wagner F. William (1917) – americký ortoped. Ještě před dokončením studií narukoval do armády, protože USA vstoupily do 2. sv. války. Studia dokončil v roce 1953 na University of 
Southern California. Po povinné praxi si zařídil soukromou ortopedickou praxi, ve které se časem specializoval postižení nohou a kotníku a stal se autoritou v problematice diabetické nohy. 
V roce 1982 založil Wagner Foot and Ankle Institute. V roce 2000 se stal ortopedem roku Neufeldské společnosti. Klasifikaci ran, jež je dnes nejčastěji označována jeho jménem, publikoval 
v Foot Ankle v roce 1981. (Zdroj informací: archiv redakce)
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Vstupně byla hyperglykemie upravena pomocí inzulínu (HMR 
a NPH) v intenzifikovaném režimu, s příznivým poklesem glyke-
mií. Při dodržování diabetické diety bylo možné inzulín postupně 
vysadit, glykemie zůstaly v uspokojivém rozmezí 6–8 mmol/l. Při 
screeningu diabetických komplikací byla zachycena incipientní 
nefropatie a mírná distální polyneuropatie, vyšetření očního pozadí 
vyloučilo přítomnost diabetické retinopatie. Nemocná byla dimito-
vána koncem srpna jako diabetička 2. typu, dobře kompenzovaná 
při léčbě dietou.

Pacientka byla následně sledována ambulantně. Po dvou měsících 
léčby byla hodnota glykovaného hemoglobinu 5,6 %, za následující 
dva měsíce byl zaznamenán mírný vzestup na hodnotu 6,1 %, k die-
toterapii byl proto přidán metformin. Po dalších dvou měsících přesto 
došlo k markantnímu zhoršení kompenzace s hodnotou HbA1c 11,4 % 
a nemocná byla doporučena k hospitalizaci.

Při fyzikálním vyšetření nebyla objevena žádná patologická 
odchylka od normálního nálezu, kromě drobného defektu na palci 
pravé dolní končetiny (Wagner 1). Pacientka byla normotenzní, 
vstupní glykemie 23 mmol/l, hodnota C-peptidu nízká (279 pmol/l). 
Subjektivně si stěžovala pouze na občasné křeče dolních končetin, 
zejména během noci, a intermitentní pobolívání hlavy. Neměla žádné 
zažívací potíže, její váha byla stabilní (hodnota BMI nezměněna, 
31 kg/m2).

Glykemie se po převedení na intenzifikovaný inzulínový režim 
(krátce působící a NPH inzulín) brzy ustálily v uspokojivém rozmezí. 
V rámci vyšetřování byla mimo jiné provedena ultrasonografie břicha, 
při které se překvapivě zobrazila tumorózní masa v hlavě pankreatu, 
naléhající na lienální žílu, a dvě nehomogenní ložiska charakteru 
metastáz v pravém jaterním laloku. Při dodatečném stanovení on-
komarkerů dosahovala hodnota CA 19-9 významně vysokého titru 
(1 900 kU/l), alfa-1-fetoprotein elevován nebyl. Histologický rozbor 
jaterní biopsie z hepatálního ložiska identifikoval tkáň jako metastá-
zu adenokarcinomu. Při stagingu nádorového onemocnění nebylo 
prokázáno metastatické postižení v jiných lokalitách. Po posouzení 
onkology nebyla vzhledem k lokální pokročilosti adenokarcinomu 

hlavy pankreatu a systémové generalizaci do jater indikována chi-
rurgická léčba.

Po nastavení příslušné dávky krátkodobého a střednědobého 
NPH inzulínu dle glykemického profilu byla pacientka propuštěna 
do ambulantní péče. Následně podstoupila šest cyklů chemotera-
pie. Diabetes mellitus byl dobře kompenzován na kombinované 
léčbě. Hodnoty glykovaného hemoglobinu se pohybovaly v rozmezí 
5,6–6,3 %.

Nemocná byla znovu hospitalizována na naší klinice v srpnu 
roku 2007 po kolapsovém stavu a v listopadu 2007 pro paraneo-
plastickou flebotrombózu. Na konci tohoto roku zemřela doma 
pravděpodobně na plicní embolii.

Diskuse a závěr
Vzhledem k průběhu onemocnění je pravděpodobné, že diabe-

tes – i přes přesvědčivé rysy diabetes mellitus 2. typu – byl v tomto 
případě projevem již probíhajícího karcinomu pankreatu. Obezita 
a inzulinorezistence zde mohly sloužit jako aditivní rizikové faktory 
pro vznik neoplazie u predisponované pacientky s nepřehlédnutelnou 
rodinou anamnézou nádorových onemocnění.

Na tomto klinickém případu lze ukázat důležitost screeningového 
USG vyšetření břicha (lépe CT) u všech recentních záchytů diabetes 
mellitus či náhlého zhoršení kompenzace cukrovky vymykající se 
běžnému klinickému průběhu onemocnění, zvláště pak u pacientů 
se zvýšeným rizikem rozvoje nádorového onemocnění. 

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

RECENTNÍ ZÁCHYT DIABETES MELLITUS A KARCINOM PANKREATU
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Tel.: +44 20 8783 2256, fax: +44 20 8979 6700
E-mail: enquiries@easo.org

www.eco2011.org

Pre and Post Congress Meetings
9th International Symposium on Obesity and Related Disorders 
(ISORD)
May 21–23, 2011, Albena, Bulgaria

Hypothalamic Obesity in Children
May 24 , 2011, Istanbul, Turkey

Nutrient Management and Inflammatory Pathways in Obesity 
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May 29–30, 2011, Istanbul, Turkey
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V listopadových dnech oslavuje neuvěřitelných osmdesát let prof. 
MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. – dlouholetý ředitel Endokrino-
logického ústavu, přední osobnost české endokrinologie, která svým 
vědeckým přínosem výrazně přesahuje hranice naší republiky. 

Prof. Stárka se narodil 19. listopadu 1930 na Slovensku v Banské 
Bystrici českým rodičům. Po vzniku Slovenského štátu se rodina 
musela přestěhovat do Prahy.

Cesta za Lubošovým vzděláním byla poměrně trnitá. Ač velmi 
nadaný student, kvůli v podstatě „nevinné“ mladické revoltě proti 
stávajícímu režimu byl v septimě obviněn z protistátní činnosti, tři 
měsíce strávil ve vyšetřovací vazbě na Pankráci a byl z gymnázia vy-
loučen. Jen díky dobrému obhájci byl později zproštěn viny a podařilo 
se i vyjednat, aby mladý Stárka přece jen mohl složit maturitu, ale 
později a externě. Tak se dva roky protloukal životem jako pomocný 
lesní dělník, pomocník na stavbě, pracoval v továrně na chemické 
přípravky a později jako laborant v laboratoři jemné keramiky.

V roce 1950 odmaturoval s vyznamenáním a v roce 1951 byl přijat 
na matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde se 
mohl věnovat své oblíbené chemii. Vysokoškolské studium ukončil 
v roce 1956 opět s vyznamenáním. Již na vysoké škole píše Stárka 
své první publikace v oboru organické chemie. 

Po krátkém působení ve Výzkumném ústavu potravinářské 
technologie nastupuje jako mladý chemik do vznikajících laboratoří 
nově založeného Výzkumného ústavu endokrinologického (1. ledna 
1957), v jehož čele stál pragmatický doc. Šilink. Zde se Stárka dostal 
k problematice steroidních hormonů, která stojí stále v popředí jeho 
odborného zájmu. Osobní přátelství s rodinou prof. Heyrovského 
ovlivnilo nejen jeho vztah k chemii samotné, ale i směr bádání 
mladého Stárky, který se v té době zajímá zejména o polarografické 
stanovení steroidních derivátů. Doc. Šilink záhy pověřuje Stárku 
vybudováním steroidní laboratoře, která se pod Stárkovým vedením 
stává vůdčím pracovištěm ústavu a ústav zejména díky ní získává 
renomé nejen doma, ale i ve světě. Stárka zde se svými kolegy nejpr-
ve zavádí nové metody stanovení steroidů. Ve spolupráci s Ústavem 
organické chemie a biochemie je syntetizována řada steroidních 
derivátů, které, jak se později prokázalo, mají zajímavé biologické 
účinky. Stárka jako první prováděl izolaci a identifikaci metabolitů 
dehydroepiandrosteronu – látky, která je i po 40 letech stále aktuální, 
vhodná pro hormonální substituci pro starší muže a ženy a je někdy 
označována jako „hormon mládí“. Oddělení se věnuje i studiu enzy-
mů, které se účastní biosyntézy a metabolismu steroidních hormonů. 

V roce 1961 Stárka obhajuje svou kandidaturu věd v oboru organické 
chemie, v roce 1962 je mu udělen titul RNDr. Stárka si uvědomoval, 
že pracoviště je zejména medicínské, a proto využil jedinečné mož-
nosti večerního studia Fakulty všeobecného lékařství UK, které bylo 
otevřeno pouze jedinkrát, a to v roce 1962. Studoval nejprve večerně, 
později individuálně, a i přesto, že v práci byl značně vytížen a doma 
běhaly dvě malé děti, v roce 1972 studium úspěšně dokončil.

Stárkovu vědeckou dráhu významně ovlivnily jeho opakované 
stáže v Bonnu v Ústavu klinické chemie a biochemie u prof. Heinze 
Breuera, významného biochemika, tehdy děkana lékařské fakulty 
a viceprezidenta Deutsche Forschungsgemeinschaft, u kterého Stárka 

Profesor Luboslav Stárka 
slaví 80. narozeniny
Běla Bendlová, Vojtěch Hainer

Osobnost endokrinologie
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Dne 19. listopadu proběhl v Endokrinologickém ústavu další z cyklu 
pravidelných seminářů, tentokrát na téma „Co nového v endokrinolo-
gii 2010“. Slavnostně vyzdobená a zcela zaplněná posluchárna kláštera 
Římské unie sv. Voršily vyslechla přednášku prof. Luboslava Stárky, 
který v tento den oslavil své 80. narozeniny. Následovaly gratulace, 
jako první blahopřál prof. Stárkovi ředitel EÚ doc. Vojtěch Hainer



51KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 4/2010 

E
N

D
O

K
R

IN
O

L
O

G
IE

v druhé polovině 60. let studoval metabolismus steroidů a společně 
s ním publikoval téměř dvě desítky prací, z nichž mnohé jsou stále 
citovány. Zde se Stárka spřátelil s řadou dnes velmi uznávaných 
endokrinologů z celé Evropy a stál spolu s nimi u zrodu prestižního 
časopisu European Journal of Steroids (dnes Journal of Steroid 
Biochemistry and Molecular Biology). 

Sedmdesátá a osmdesátá léta zahraniční spolupráci nepřála, o to 
víc dr. Stárka pracuje doma. Dlouholetá spolupráce se spolužákem 
a přítelem, experimentálním oftalmologem dr. Obenbergerem, vyús-
tila v sérii prací o úloze steroidních hormonů v oku. V roce 1977 ob-
hájil dr. Stárka svou doktorskou disertaci právě na téma „Hormonální 
regulace výživy a vaskulárních tkání oka“. V této době spolupracuje 
také s dopingovou laboratoří doc. Chundely z KÚNZ SČ. Byly zave-
deny např. nové laboratorní postupy stanovení testosteronu a jeho 
metabolitů, o které se tehdy zajímaly laboratoře dopingových kontrol 
v Moskvě a v Los Angeles při Olympijských hrách.

Prof. Stárka měl štěstí na výjimečné osobnosti ve svém okolí. 
S mnohými z nich ho pojí nejen přátelství, ale i společně publikova-
né práce. Patří k nim například prof. Schreiber, prof. Horký, prof. 
Marek, prof. Höschl, prof. Jirásek, prof. Živný, prof. Zwinger, prof. 
Raboch a mnoho dalších, ze starší generace pak prof. Sekla, prof. 
Charvát, prof. Hynie nebo prof. Niederle. Osobní přátelství ho pojí 
také s řadou zahraničních vědců. 

V roce 1983, po smrti druhého ředitele ústavu MUDr. Pečeného, 
nebyl nikdo, kdo by na jeho místo mohl nastoupit. Tehdy byl vedením 
ústavu pověřen dr. Stárka – řádným ředitelem se stát nemohl, protože, 
podobně jako před ním doc. Šilink, nesplňoval politické podmínky. 
Stárka krom jiného pokračoval v rekonstrukci historických prostor 
voršilského kláštera pro potřeby ústavu, což byl opravdu náročný 
úkol. Kvůli emigraci dcery byl Stárka odvolán a ústav vedl v letech 
1987–1990 MUDr. Vondra. Po sametové revoluci mohl být Stárka 
jmenován řádným ředitelem, v roce 1991 habilituje na 3. lékařské 
fakultě UK a v roce 1993 je jmenován profesorem. Devadesátá léta 
patří ke „zlaté době“ Endokrinologického ústavu. Prof. Stárka mohl 
plně uplatnit svoje strategické a organizační schopnosti a nesmírný 
pragmatismus. Vznikají postupně nová pracoviště, která odrážejí 
nové trendy – oddělení imunoendokrinologie, oddělení molekulární 
endokrinologie a laboratoř funkční diagnostiky. Endokrinologický 
ústav patří k významným institucím českého zdravotnictví a svou 
publikační aktivitou si nezadá s mnohem většími zařízeními. Bohužel 
začátkem nového tisíciletí musel prof. Stárka čelit jistým pokusům 
o dezintegraci ústavu, které naštěstí zabránil. I když v roce 2000 prof. 
Stárka ukončil svou činnost ředitele, je i nadále nepostradatelným 
členem vědeckého týmu ústavu.

Prof. Stárka je řešitelem více než 45 výzkumných grantových 
úkolů. Za jejich řešení byl celkem pětkrát oceněn Cenou ministra 
zdravotnictví. Z novějších grantových témat vzpomeňme např. stu-
dium epitestosteronu a jeho derivátů jako možných antiandrogenů 
u androgendependentních onemocnění, studium antiglukokortiko-
idně účinných steroidů, studium mužského ekvivalentu syndromu 
polycystických ovarií, studium neuroaktivních steroidů a jejich úlohy 
např. v mužské reprodukci, či jejich role při vnímání bolestí, včetně 
porodních. V poslední době se prof. Stárka věnuje mimo jiné studiu 
vztahu kouření a hormonálních změn, či studiu vlivu žláz s vnitřní 
sekrecí na kognitivní funkce, např. Alzheimerovu chorobu. Prof. 
Stárka inicioval a podílí se i na projektu zefektivnění laboratorních 
dat v endokrinologii za využití vícerozměrné analýzy dat.

Publikační činnost prof. Stárky je opravdu úctyhodná. Je 
autorem více než tisícovky článků, z nichž 428 jich je uvedeno 
v databázi Medline. Jejich citovanost dosahuje několika tisíc 
citací, jeho h-index byl 23. Prof. Stárka je autorem a editorem 
19 monografií, některé jeho učebnice endokrinologie se dočkaly 
opakovaného vydání. Velký důraz klade prof. Stárka i na články 
přehledové a popularizační. Touto cestou zprostředkovává čtená-
řům novinky v endokrinologii a uplatňuje svůj obrovský rozhled 
nejen v oboru, ale v celé medicíně, který neustále rozšiřuje díky 
naprosto pravidelnému sledování veškeré publikované medicínské 
literatury citované v týdeníku Current Contents. Tento neustálý 
kontakt s recentními medicínskými studiemi vyúsauje v originální 
nápady mnohdy mezioborových výzkumů a odtud pramení i Stárkův 
filozofický nadhled.

Prof. Stárka patří také k vyhledávaným řečníkům, jeho sdělení 
jsou vždy originální, poutavá a perfektně přednesená. Však jsou 
jeho vyzvané přednášky ozdobou místních i zahraničních sympozií. 
Vystupování na veřejnosti považuje pan profesor za opravdu klíčo-
vé, protože si je dobře vědom, že sebelepší myšlenka, pokud není 
prezentována a podána náležitou formou, zanikne. Jeho přednáška 
o tom, jak přednášet a nepřednášet, každoročně zahajuje cyklus 
postgraduálních seminářů určený mladým lékařům a biologům.

Prof. Stárka se také aktivně účastnil a stále účastní organizování 
vědecké, pedagogické a klinické činnosti v biomedicínských vědách. 
Je členem fakultních vědeckých rad, jedním z prvních členů Učené 
společnosti, zakládajícím členem České lékařské akademie, řadu 
let byl místopředsedou České endokrinologické společnosti, členem 
redakčních rad čtyř mezinárodních časopisů.

Za svou činnost byl prof. Stárka mnohokrát vyznamenán a oce-
něn. Krom zmíněných pěti Cen ministra zdravotnictví za mimořádně 
úspěšně řešené výzkumné projekty byl oceněn odbornými společnost-
mi (např. endokrinologickou, sexuologickou), získal cenu Charvátovy 
nadace a je nositelem čestné medaile Univerzity v Helsinkách. 

Za všemi publikacemi a oceněními stojí nejen neustálá touha 
po poznání, ale také neuvěřitelná píle, pracovitost a disciplína. Za 
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Prof. Stárka přijímá blahopřání od svých kolegů a spolupracovníků… 
a byla jich v sále dlouhá řada
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své úspěchy prof. Stárka jistě vděčí i své rodině – zejména milované 
ženě Běle, která má pro jeho pracovní nasazení a dobrodružnou 
povahu porozumění, po dlouhá léta je mu pevnou oporou a vytváří 
mu skvělé rodinné zázemí.

K dokreslení osobnosti jubilanta je třeba zmínit, že prof. Stárka 
je i velmi vlídný a vtipný společník, který si rád zazpívá při sklence 
vína, popřípadě zatančí a občas si s kamarády zahraje mariáš. Miluje 
přírodu, cestování a sport – v zimě brázdí svahy českých hor i alpských 
velikánů na lyžích, v létě je stále vášnivým vysokohorským turistou, 
po celý rok je pak dědečkem dvou už skoro dospělých vnoučat, cha-
lupářem a zahrádkářem. Krom toho je pan profesor velmi sečtělý 
a znalý hudby i divadla. Velké zalíbení má v divadle Járy Cimrmana 
a neodolatelný cimrmanovský humor také s oblibou sám produkuje, 
jak jsme ostatně byli několikrát svědky přímo na prknech divadla 
v jeho forbínách, které předčily samotná představení věnovaná výročí 
našeho ústavu. 

Pane profesore, děkujeme, co jste za ta léta pro Endokrinologický 
ústav, ale i pro celou českou endokrinologii udělal. Jsme rádi, že Vám 
můžeme být nablízku a obracet se na Vás s prosbou o radu či o nějakou 
tu inspiraci.

Milý pane profesore, ze srdce Vám přejeme za sebe i jménem našich 
kolegů hodně zdraví a štěstí do dalších let! AZ Vám životní elán a nadšení 
pro vědu dlouho vydrží!

A co říci závěrem – budiž pan profesor Stárka příkladem nám 
mladším – když napíšeme každý týden nejmíň jeden článek, každou 
zimu vyrazíme na lyžovačku, v létě budeme chodit po horách a občas 
si dáme partičku mariáše, nemusíme se osmdesátky bát…

RNDr. Běla Bendlová, CSc.
Endokrinologický ústav
Národní 8
116 94 Praha 1
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Diskuse už se možná stočila k činnosti Endokrinologického ústavu či 
k nějakému zajímavému odbornému tématu…

Congress on Steroid Research
March 27–29, 2011, Chicago, USA

General Queries
Amy McCormac, Project Lead
Tel.: +44 (0) 1865 843643, fax: +44 (0) 1865 843958
E-mail: customerservice-steroids11@elsevier.com

www.steroidresearchcongress.com

Sessions Topics
� Steroid receptor functionality
� Mechanisms of signal transduction
� Pre-receptor metabolism of steroids
� Chemistry of steroid synthesis
� Steroids in disease
� Environmental impact on human health

pozvánka
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Ohlédnutí

XXXIII. endokrinologické dni

V pořadí XXXIII. endokrinologické dni se v letošním roce ko-
naly ve dnech 14.–16. října v Košicích. Pořadatelem byla Slovenská 
endokrinologická společnost SLS ve spolupráci s Českou endokrino-
logickou společností ČLS JEP a I. interní klinikou LF UPJŠ a UNLP 
v Košicích. Funkci prezidenta kongresu sdíleli předsedové obou 
odborných společností – prof. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc., a prof. 
MUDr. Josef Marek, DrSc.

Během odborného jednání zaznělo celkem 72 přednášek, pre-
zentováno bylo 33 posterů. Ústní sdělení byla rozdělena do devíti 
sekcí (Homeostáza sodíka a vody a jej poruchy, Nadobličky I. a II., 
Osteológia, Gonády, Hypofýza, Štítna ž}aza, Prištítne telieska, 
Varia), které doplňovalo osm sympozií farmaceutických společností 
a čtyři „setkání s expertem“ – prvním z nich byl zahraniční host 
kongresu, prof. Marek Bolanowski (Klinika Endokrynologii, Dia-
betologii i Leczenia Izotopami, Akademia Medyczna im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu): Výzvy v managementu hyperprolaktinemie; 
dále prof. Ivanka Žofková (Praha): Hyperkalcemie v praxi; doc. Zde-
něk Fryšák et al. (Olomouc): Endokrinní oftalmopatie, diagnostika, 
léčba a doporučené postupy; prof. Ivan Tkáč (Košice): Inzulínová 
rezistencia – etiopatogenéza, asociované choroby, diagnostika a mož-
nosti liečby.

Odborný program byl tradičně zahájen Charvátovou přednáškou 
– prof. Iwar Klimeš (Bratislava) hovořil o monogenních defektech 
sekrece a účinku inzulínu. Evropská přednáška dalšího zahraničního 
hosta, prof. Eberharda Nieschlaga (Centrum für Reproduktionsme-
dizin und Andrologie, Universitätsklinikum Münster) nesla název 
The metamorphosis of testosterone from a sex steroid to a universal 
hormone. Tématem Podobovy přednášky, zaměřené na klinickou 
endokrinologii, byly v letošním roce tyroiditidy a prezentoval ji doc. 
Peter Hnilica (Bratislava).

První, již zmiňovaný přednáškový blok „Homeostáza sodíka 
a vody a jej poruchy“ byl věnován životnímu jubileu prof. MUDr. 
Branislava Lichardusa, DrSc., Dr.h.c., čestného předsedy Slovenské 
endokrinologické společnosti, který 1. prosince oslavil 80. naroze-
niny. Prof. Lichardus (Bratislava) ve své přednášce Objav a vývoj 
názorov na nátriuretické hormóny shrnul výsledky 50letého výzkumu 
v této oblasti, do něhož sám významně zasáhl. Prof. László Kovács 
(Bratislava) v následujícím sdělení Diabetes insipidus – klinické 
formy a terapeutické možnosti připomněl kromě jiného přínos sku-
piny slovenských odborníků vedených dr. Lichardusem k zavedení 
léčby centrálního (neurogenního) diabetes insipidus, zapříčiněného 
poruchou sekrece antidiuretického hormonu (ADH, resp. AVP 
– arginin-vasopresin), syntetickým analogem ADH desmopresinem. 
Tato práce byla v roce 1981 odměněna Státní cenou. Prof. Ivica 
Lazúrová (Košice) zhodnotila ve své přednášce možnosti terapie 
hyponatremie indukované SIADH (syndromem nepřiměřené sekrece 
antidiuretického hormonu). Pozornost je v současné době zaměřena 
na antagonisty AVP receptorů. V případě kombinovaných V1 a V2 

antagonistů nebyl během dlouhodobého sledování zaznamenán 
očekávaný účinek (conivaptan je indikován pouze ke krátkodobé i. v. 
aplikaci). Naproti tomu selektivní V2 receptorový antagonista tol-
vaptan prokázal v klinických studiích dostatečnou efektivitu v léčbě 
chronické hyponatremie.

V paralelní sekci „Osteológia“ byla zařazena přednáška MUDr. 
Alexandra Krezeho jr. et al. (Praha, �ubochňa) Aby toho bolo dosZ 
– os hypofýza-kosZ. Týkala se nových poznatků o patofyziologických 
mechanismech ztráty kostní hmoty. Z recentních studií vyplývá, že 
úbytek kostní hmoty nezpůsobuje pouze pokles hladin estrogenů, 
resp. zvýšení tyreoidálních hormonů – částečně jsou podmíněny také 
doprovodnými změnami hladin hormonů adenohypofýzy (FSH, TSH, 
ACTH a oxytocinu), které přímo regulují kostní hustotu. Nepůsobí 
ovšem prostřednictvím svých cílových endokrinních žláz. Proto byl 
zaveden pojem „osa hypofýza-kost“ (pituitary-bone axis). Uvedená 
zjištění vedou k úvahám o možnostech jejich klinického využití. 
Příkladem může být efekt ACTH v prevenci glukokortikoidy induko-
vané osteonekrózy na zvířecím modelu. Perspektivním se zdá vývoj 
antagonistů cirkulujícího FSH a jeho receptoru na osteoklastech. 
V přednášce Hypovitaminóza D – možné spojenie medzi osteoporózou 
a metabolickým syndrómom prezentovala MUDr. Kristína Brázdilová 
(Bratislava) výsledky studie, jejímž cílem bylo zhodnotit vztah mezi 
kostní denzitou, procentem tělesného tuku, koncentracemi vitaminu 
D3 a projevy metabolického syndromu (MS). Studie byla provede-
na u 55 pacientů (37 žen a 18 mužů, věkový průměr 67,8 roku) bez 
anamnézy osteoporózy, ale s přítomným metabolickým syndromem 
(dle definice EASD a IDF, 2006). Autoři zjistili negativní korelaci 
mezi BMI a procentem tělesného tuku a koncentracemi vitaminu 
D3 a dále negativní korelaci mezi hypovitaminózou D3 a přítom-
ností diabetes mellitus jako součásti MS. Uvažují proto o možnosti 
společného terapeutického postupu a úloze vitaminu D v prevenci 
obou chorob.

Působení vitaminu D a přínos jeho suplementace byl diskutován 
i v dalších sděleních. 
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V rámci satelitního sympozia byl představen nový lék pro osteo-
porózu – denosumab. Ve druhé polovině 90. let byla objevena signální 
dráha RANK/RANKL a specifický protein osteoprotegerin. RANKL 
vazbou na receptor RANK spouští jednotlivé fáze formování a čin-
nosti osteoklastů. Pokud se však na RANKL naváže osteoprotegerin, 
dokáže tak celou kaskádu zablokovat. Samotný osteoprotegerin je 
vzhledem ke krátkému poločasu nevhodný k terapeutickému využití. 
Proto byla snaha vyvinout látku s podobným mechanismem účinku. 
Tou se stal denosumab, plně humánní monoklonální protilátka, 
která vykazuje vysokou afinitu a specifitu k RANKL a stejně jako 
osteoprotegerin inhibuje osteoresorpci. Delší poločas však umožňuje 
subkutánní podání jednou za šest měsíců. Další výhodou je, že se 
nehromadí v kostech, jeho účinky jsou plně reverzibilní. Bezpečnost 
byla prokázána provedenými klinickými studiemi.

V přednáškovém bloku věnovaném hypofýze měli účastníci 
možnost vyslechnout sdělení Výsledky léčby akromegalie v České 
a Slovenské republice. Kolektiv autorů ze specializovaných center 
(prof. Václav Hána et al.) představil data získaná z registru pacien-
tů RESET (REgistr SElárních Tumorů), která byla shromážděna 
v uplynulých dvou letech za období 2000–2010. Hodnoceno bylo 153 
pacientů. Aplikovaná individuálně zvolená kombinovaná léčba měla 
u naprosté většiny pacientů dobrý klinický efekt. Byla zdůrazněna 
potřeba předání pacientů specializovanému centru a přínos časného 
záchytu onemocnění.

V první přednášce sekce „Štítna ž}aza“ Jodový deficit – současný 
stav a problémy upozornil prof. Václav Zamrazil (Praha) na skuteč-
nost, že otázka jodového deficitu není celosvětově vyřešena. V někte-
rých státech v poslední době saturace jodem klesá až pod dolní hranici 
kompenzace (např. v Austrálii), v jiných je naopak problémem zvýšení 
přívodu jodu nad bezpečnou mez (např. v jihoamerických státech). 
Prof. Zamrazil uvedl konkrétní opatření k udržení kompenzace 
jodového deficitu, mezi něž patří jeho kvalitní profylaxe zejména u tě-
hotných a kojících žen a dále u osob se zvýšeným rizikem (v důsledku 
diety, přítomných chorobných stavů), celoplošné monitorování stavu 
zásobení jodem, pokračující výzkum zaměřený na další faktory, které 
ovlivňují využití jodu v organismu, a hodnocení dalších parametrů 

k posouzení jodového deficitu (např. hladin tyreoglobulinu v séru). 
Saturace jodem se může měnit, navzdory dlouhodobě využívaným 
postupům k její optimalizaci. Tyto změny je třeba včas odhalit a re-
agovat na ně odpovídajícím způsobem.

Přednáška prof. Jána Lepeja et al. (Košice, Banská Bystrica) 
Správna diagnostická prax v scintigrafii prištítnych teliesok, dopad 
rôznych modifikácií metodického postupu na senzitivitu metódy patřila 
mezi sedm příspěvků následující sekce. Příštítná tělíska vykazují 
časté variace v počtu i umístění. Proto bývá lokalizace hyperplazií 
a adenomů, které jsou nejčastějšími patologickými nálezy v této 
oblasti, často neúspěšná. Scintigrafie příštítných tělísek (SPT) je 
metodou volby navazující na ultrasonografické vyšetření. V letošním 
roce vydala Evropská asociace nukleární medicíny (EANM) nová 
doporučení pro SPT. Přesto řada pracoviša ve Slovenské republice 
využívá vlastní modifikace či zjednodušení postupu SPT, která 
mohou negativně ovlivnit výsledek vyšetření. Autoři upozorňují na 
úskalí metody SPT a uvádějí nejčastější chyby v indikaci, přípravě 
pacienta, postupu vyšetření a volbě metody zobrazení, u nichž 
vyčíslili jejich dopad na snížení senzitivity SPT. Zároveň navrhují 
postupy ke zlepšení současné situace. Vycházejí ze zkušeností 
s vlastním souborem pacientů (celkem 2 074 vyšetření provedených 
v letech 1994–2009).

Třídenní odborný program zahrnul mnoho dalších zajímavých 
témat a nejeden účastník kongresu tak jistě řešil dilema, kterou z pa-
ralelních sekcí zvolit. Významný byl podíl sdělení z oblasti genetiky, 
která se pozvolna dostává do stadia využitelného pro běžnou klinic-
kou praxi. Řadu přednášek prezentovali specialisté z chirurgických 
oborů, kteří jsou na Endokrinologických dnech vítanými hosty. Další 
informace bylo možné načerpat v posterové sekci.

Po odborném jednání byl po oba večery připraven pro účastníky 
společenský program.

Příští Endokrinologické dni se budou konat opět v České re-
publice. Ve dnech 20.–22. října 2011 bude výroční endokrinologický 
kongres hostit Brno.

(bag)

European Congress on Osteoporosis & Osteoarthritis (ECCEO11-IOF)
March 23–26, 2011, Valencia, Spain

1st IOF-ESCEO Pre-Clinical Symposium
March 22–23, 2011, Valencia, Spain

Congress Secretariat:
Yolande Piette Communication
Tel: +32 4 254 12 25
Tel: +32 4 254 12 90 
E-mail: yolande @ piettecommunication.com

Abstract deadline: January 14, 2011
Pre-registration: March 7, 2011

www.ecceo11-iof.org
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Zpráva ze sympozia

XI. minisympozium Diabetes a oko
Praha – Autoklub ČR, 1. října 2010

Tomáš Sosna

Začátkem října roku 2010 proběhlo v prostorách Autoklubu ČR 
v Opletalově ulici již tradiční setkání diabetologů a oftalmologů z celé 
republiky. Na jeho uspořádání se jako obvykle podílelo Centrum 
diabetologie IKEM, Subkatedra diabetologie IPVZ a Oční klinika 
LF UP a FN Olomouc. Jednání bylo pořádáno pod záštitou České 
diabetologické společnosti a České vitreoretinální společnosti.

Letošním rokem tato akce vstoupila do druhého desetiletí a to 
je důvodem k malé rekapitulaci toho, co se podařilo a co zatím ne. 
Předobrazem našeho sympozia byl pravidelný kongres EASDec 
– European Association for the Study of Diabetes – Eye complica-
tion Study Group. Původně jsme plánovali půldenní kongres, jenž 
se však díky iniciativě všech zúčastněných rozrostl na celodenní 
sympozium, takže se profesor Einar Stefánsson z Islandu, který byl 
jedním z prvých zahraničních hostů minisympozia, podivoval nad 
tímto názvem, obzvláště když viděl plné auditorium. Díky tomu, že 
jsme vyzvali ke spolupráci doc. Řeháka z Oční kliniky LF UP a FN 
v Olomouci, se kterou jsme se začali pravidelně střídat v organizaci, 
jsme obsáhli celou republiku a kongresů se tak mohou snáze účastnit 
diabetologové a oftalmologové nejen z Čech, ale i z Moravy. Jedním 
z prvých důležitých konkrétních výsledků sympozia bylo vypracování 

společných standardů péče o diabetiky nemocné diabetickou retino-
patií (DR). Jejich aktualizace se chystá na letošní rok, a to především 
v souvislosti s interim výsledky studií RESOLVE a RESTORE, ale 
i americké Diabetic Retinopathy Clinical Research Network (DRCR.
net), které vyznívají velmi optimisticky ve spojitosti s diabetickou 
makulopatií.

Zmínil jsem se o zahraničních hostech sympozia. V tomto smě-
ru jsme měli za deset roků možnost představit špičkové odborníky 
v problematice diabetické retinopatie, profesory Francesca Bandella, 
Einara Stefánssona, Toke Beka a pomocí tlumočené přednášky 
profesora Pierre-Jean Guillausseaua. Sympozium si dalo za cíl nejen 
seznamovat oftalmology a diabetology s moderními trendy v léčbě 
diabetu a diabetických očních komplikací, ale prostřednictvím inter-
aktivních moderovaných diskusí otevřeně hovořit o komunikačních 
problémech obou stran. A právě v oblasti komunikace je stále řada 
velikých problémů, i když jsou menší než zpočátku. Všichni jsme se 
však shodli, že v těchto setkáních je nutné pokračovat a že snaha 
o sbližování obou oborů je pro naše nemocné zásadní. I proto vidíme 
budoucnost našich „minisympozií“ optimisticky.

Letošní program zahájila prof. Pelikánová, která v úvodním 
slově připomněla, v jaké pozoruhodné budově, ze které na nás stále 
dýchá monumentální a důstojný prvorepublikový duch, se sympo-
zium koná. Budova autoklubu byla zakoupena v roce 1925 v bývalé 
Lützowě ulici – dnešní Opletalově. Dům byl pak stržen a projekt 
významného architekta Pavla Janáka realizovala firma Antonína 
Krofty. Prof. Pelikánová hovořila také o Elišce Junkové, slavné 
české automobilové závodnici, jejíž jméno je s budovou autoklubu 
neodmyslitelně spjato. Eliška Junková byla jedinou ženou, která ve 
své době byla schopna konkurovat takovým závodníkům, jako byl 
Varzi, Nuvolari, Caracciola a Divo. V roce 1928 na slavném závodě 
Targa Florio zajela nejrychlejší kolo a dojela na senzačním 5. místě, 
když ji z přední pozice odsunulo vadné vodní čerpadlo a za ní zůstala 
taková jména jako Fagioli, Dreyfus, Maserati a na čtvrtého Louise 
Chirona ztratila pouhých 5 minut.

Prvý oftalmologický blok byl zahájen přednáškou doc. Kalvodo-
vé Floridní diabetická retinopatie u juvenilních diabetiků. Ve své 
přednášce zdůraznila, že floridní diabetická retinopatie je většinou 
oboustranná forma velmi těžké ischemické retinopatie juvenilních 
diabetiků, která je charakterizována rychlou progresí a vysokým 
rizikem sklivcového krvácení a slepoty. Funkční prognóza závisí 
především na včasném stanovení diagnózy na základě biomikro-
skopického a fluoroangiografického obrazu i optické koherenční 
tomografie (OCT). Nezbytná se jeví okamžitá extenzivní panretinální 
fotokoagulace mnohdy spojená s časnou pars plana vitrektomií (PPV) 
a aplikací anti-VEGF látek (VEGF – Vascular Endothelial Growth 

Prof. Terezie Pelikánová představila posluchačům novinky 
v diag  nostice a léčbě diabetu, sekci předsedali prim. Petr Bouček
a prim. Jan Ernest
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Factor). Doc. Kalvodová zdůraznila naprostou nutnost kompenzace 
diabetu a edukace nemocných. V neposlední řadě upozornila na 
nedostatky ve screeningu takto ohrožených nemocných. 

MUDr. Švancarová v přednášce Optická koherenční tomografie 
a fluorescenční angiografie v diagnostice DR představila standardní, 
ale i nové vyšetřovací postupy u nemocných diabetickou retinopatií. 
Fluorescenční angiografie je metoda, která in vivo umožňuje zkoumat 
funkční stav retinálních cév a tím i jejich ultrastrukturu. Principem je 
rychlá aplikace fluoresceinu do žíly a sekvenční fotografování očního 
pozadí. Fluorescein je organický anion malé molekulární hmotnosti 
s aktivním bariérovým transportem. To jej řadí k nejsenzitivnějším 
nosičům schopným pronikat i jemnými trhlinami v porušené buněčné 
konjugaci. V poslední době je pro zobrazení cévního řečiště chori-
oidey využíváno také indocyaninové zeleně. Důležitou vlastností 
fluoresceinu je jeho schopnost po dobu 4–5 dnů vytvářet falešně 
pozitivní reakci na cukr v moči. Zároveň může ovlivnit i hladiny 
katecholaminů v moči. Podání fluoresceinu není kontraindikováno 
u nefropatie a není tak rizikem pro dialyzované pacienty. Po dobu 
jednoho dne výrazně zbarví moč.

Optická koherenční tomografie (OCT) je vyšetření struktur 
oční sítnice na principu nízkokoherenční interferometrie s vysokým 
rozlišením. Jde o nejmodernější metodu, která umožňuje zobrazení 
sítnicových struktur s vysokou rozlišovací schopností až 3 µm formou 
řezu. K dispozici již máme nejen klasický lineární B-scan, ale i tzv. 
C-scan. C-scan zobrazuje řez sítnice ve frontální rovině. Vyšetření je 
neinvazivní a lze je provést vysokou rychlostí bez nutnosti rozšíření 
zornice. Je možné jím sledovat anatomické i funkční změny sítnice 
a makuly v čase. 

Sdělení Současnost a perspektivy laserové léčby přednesla 
MUDr. Pazderová. V příspěvku zdůraznila, že laserová terapie je 
stále základním standardem v léčbě pokročilých stadií diabetické 
retinopatie. Včasná diagnóza rizikových forem neproliferativní 
a proliferativní diabetické retinopatie je základem úspěchu léčby. 
Hovořila ale také o „conditio sine qua non“ – tedy o nutné kompenzaci 
diabetu a dalších rizikových faktorů, jako je hypertenze, dyslipidemie 
a nefropatie. V diskusi zazněla otázka k mechanismu účinku laseru 
u diabetického makulárního edému, který je stále obskurní. Oxyge-
nace sítnice je paradoxně zlepšena v oblastech destruovaných lasero-
vým ošetřením společně se snížením potřeby kyslíku v zevní vrstvě 
sítnice. Starlingovým zákonem lze pak vysvětlit mechanismus zlepšení 
zraku po mřížkové fotokoagulaci sítnice. Vasokonstrikce zvyšuje 
totiž arteriolární rezistenci a snižuje hydrostatický tlak v kapilárách 
a venulách, čímž dochází ke snížení tvorby edému a jeho následné 
resorpci. MUDr. Pazderová hovořila o moderním laseru typu Pascal, 
který je pomocí šablony schopen naráz aplikovat až 56 bodů a zkrátit 
tak dobu ošetření. Otázkou je však nepravidelná tloušaka edematózně 
prosáklé sítnice, ale i relaxační čas – tedy tepelná akumulace, která 
může poškodit sítnici.

Doc. Sosna hovořil o novinkách, které zazněly na pařížském 
kongresu EASDec v letošním roce. Zdůraznil přednášku Antonie 
Joussen z Berlína The role of inflammation in diabetic retinopa-

thy, která 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 univerzitě 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 
fotokoagulací a intravitreálním podáním ranibizumabu vede ke 
zlepšení zrakové ostrosti ve 43 % případů, zatímco 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 Retinopathy Clinical Research Network. Studie 
RESTORE představuje optimistickou budoucnost z hlediska hlavní 
příčiny poklesu centrální zrakové ostrosti u diabetiků.

Druhý blok vyplnily přednášky zaměřené na operační léčbu pro-
liferativní diabetické retinopatie a makulárního edému. As. Chrapek 
z Olomouce v přednášce Pars plana vitrektomie a její přínos v řešení 
komplikací proliferativní diabetické retinopatie na vlastním souboru 
pacientů dokumentoval příznivé výsledy operační léčby diabetické 
retinopatie obzvláště u včas a správně indikovaných stavů. Poukázal 
také na nové technické možnosti tohoto operačního postupu. Další 
dvě přednášky prim. Ernesta z ÚVN a as. Prachařové z Olomouce 
Pretreatment anti-VEGF (Avastin) před PPV pro proliferativní dia-

Starling Ernest Henry (1866–1927) – britský fyziolog. Narodil se a vystudoval v Londýně, pracoval také řadu let v Německu a Francii. Jeho nejvýznamnějším spolupracovníkem byl sir William 
Maddock Bayliss. Zabýval se výměnou tekutiny mezi cévou a tkání a v této souvislosti formuloval (1896) Starlingovu hypotézu o rovnováze. Spolu s Baylissem objevili střevní peristaltiku. 
V roce 1902 izoloval a pojmenoval sekretin. V roce 1905 opět spolu s Baylissem definoval hormon jako působek vytvářený v endokrinních žlázách, přenášený krví do vzdálených oblastí těla, 
kde i v malé koncentraci je schopen ovlivnit funkci daného orgánu či tkáně. Věnoval se také studiu řízení srdeční činnosti, formuloval Frankův-Starlingův srdeční zákon (1915, upraveno 
1919). Studoval funkci ledvin. Významnou odbornou literární prací byly Principles of Human Physiology. (Zdroj informací: archiv redakce)

Prof. Zdeněk Rušavý hovořil ve své přednášce o možnostech kontinu-
álního monitoringu glykemie, do diskuse se zapojil také doc. Tomáš 
Sosna (vlevo)
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betickou retinopatii a Avastinem asistovaná pars plana vitrektomie 
se zabývaly možnostmi využití Avastinu. Avastin – bevacizumab je 
humanizovaná monoklonální protilátka, která rozpoznává a blokuje 
vaskulární endoteliální růstový faktor (VEGF-A) stimulující růst no-
vých cév. Původně byl bevacizumab určen k léčbě kolorektálního kar-
cinomu, později karcinomu plic, prsu a v poslední době i glioblastomu, 
ale čím dál tím více je využíván v léčbě sítnicových onemocnění, jako 
je vlhká forma věkem podmíněné makulární degenerace, žilní okluze 
či diabetický makulární edém. Použití Avastinu v těchto případech je 
ale zatím terapií „off label“. Operační výsledky Avastinem asistované 
vitrektomie se jeví jako významně lepší než prostá pars plana vitrek-
tomie. Poslední přednáškou tohoto bloku byla studie Výsledky léčby 
diabetického makulárního edému za použití intravitreální aplikace 
triamcinolonu nebo pars plana vitrektomie s triamcinolonem. V této 
přednášce byla zdůrazněna rizika aplikace intravitreálních kortikoidů 
v případech, jako je sekundární glaukom a katarakta.

Odpolední program se věnoval především novinkám v diabeto-
logii. Prof. Pelikánová v přednášce Obecné novinky v diabetologii 
2010 (screening a diagnostika, cíle léčby a volba léčebných pro-
středků v roce 2010) a prof. Kvapil v příspěvku Nové možnosti léčby 
hyperglykemie – inkretiny nás seznámili s horkými novinkami ve 
svém oboru. Prof. Pelikánová upozornila na fakt, že rosiglitazon 
(Avandia) byl v září tohoto roku stažen z distribuce. Příčinou jsou 
popisované nežádoucí účinky, především zvýšené riziko iktu a in-
farktu myokardu, hepatotoxicita a dokonce souvislost s progresí 
diabetické retinopatie, což se mi jeví jako málo pravděpodobné. Je 
tedy zřejmé, že u Avandie rizika převažují nad jejím přínosem. Prof. 
Kvapil hovořil o inkretinech. Inkretiny jsou hormony secernované 
střevními buňkami v odpově_ na prandiální podnět. Mají strukturu 
polypeptidu a velmi krátký biologický poločas. Jako tzv. „inkretinový 
efekt“ byl popsán rozdíl ve stimulaci sekrece inzulínu při podání glu-
kózy per os a intravenózně. Hlavními mechanismy, kterými inkretiny 
ovlivňují homeostázu glukózy, jsou ovlivnění sekrece inzulínu závislé 
na glykemii, postprandiální suprese sekrece glukagonu a ovlivnění 
evakuace žaludku. Terapie založená na inkretinech je v současnosti 
odvozena od glucagon-like peptidu 1. Inhibitory dipeptidyl peptidázy 
IV – gliptiny jsou určeny v prvé řadě k zintenzivnění léčby diabetu 
2. typu. Náhrada jednoho typu perorálního antidiabetika gliptinem 
nepřinese obvykle zlepšení kompenzace a nemá proto smysl. Vý-
jimkou je situace, kdy je cílem snížení rizika hypoglykemie (výměna 
za sulfonylureu).

Doc. Rušavý nás v přednášce Monitorovací systémy glykemie 
seznámil s historií, metodami a možnostmi kontinuálního měření 
glykemie. Ty podle stupně porušení kožního krytu dělíme na inva-
zivní, kdy je senzor zabodnut do podkoží či zaveden do krevního 
řečiště, semiinvazivní, kdy je koncentrace glukózy měřena pomocí 
velmi tenké jehly v intersticiální tekutině, a neinvazivní, kdy je 
měření prováděno bez porušení kožního krytu. Stanovení glykemie 
kontinuálními monitory má však i svá úskalí. Kromě vysoké ceny je 
to také nutnost kalibrace dle osobního glukometru. U neinvazivních 
přístrojů byla prokázána i řada interferujících faktorů, které ovlivňují 
přesnost měření. Kontinuální monitory glykemií mají před sebou ještě 

dlouhou cestu vývoje, aby se staly spolehlivými a cenově dostupnými 
k běžnému provádění selfmonitoringu. Navíc i sami diabetologové 
stojí před problémem, jak stanovit bezpečná doporučení, jak nakládat 
s daty prezentovanými pacientovi on-line přístroji.

Dyslipidemie a hypertenze byla tématem přednášky prim. Bouč-
ka. Hovořil o tom, že zvládnutí DR je založeno především na její 
prevenci, tedy optimální kompenzaci diabetu i dalších rizikových 
faktorů, jako je hypertenze či hyperlipoproteinemie.

Součástí studie ACCORD (Action to Control Cardiovascular 
Risk in Diabetes) byla velká podskupina diabetiků 2. typu, u nichž 
byl sledován vliv těsné kompenzace glykemie, krevního tlaku a hladin 
lipidů regulovaných hypolipidemiky na DR. Z počtu 4 065 nemocných 
bylo v konečné fázi vyhodnoceno 2 856 pacientů. Tento počet lze ve 
srovnání s ostatními obdobnými studiemi považovat za dostatečný, 
i když propad probandů je významný. Z oftalmologických hledi-
sek jsou zvolené posuzovací parametry dle ETDRS studie (Early 
Treatment Diabetic Retinopathy Study) správné a v oftalmologii 
standardně používané.

Příznivý vliv těsné kompenzace diabetu na diabetickou retinopatii 
v této studii jistě nebyl překvapením. Snížení progrese DR o 33 % ve 
skupině s intenzivní úpravou glykemie (HbA1c 7,3 %, DCCT) oproti 
standardní léčbě (HbA1c 10,4 %) v relativně krátkém období čtyř let 
lze hodnotit jako velmi významné a potvrzuje zásadní důležitost kom-
penzace diabetu jako prevence rozvoje DR. Lze také předpokládat, 
že by výsledek byl ještě lepší, kdyby studie trvala déle. Ostatně studie 
DCCT (Diabetes Control and Complications Trial) a následná EDIC 
studie (Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications) 
u nemocných diabetem 1. typu to rovněž dokládají.

Poněkud rozpačité jsou výsledky intenzivní kontroly krevního 
tlaku. Starší, menší a hlavně krátké observační studie však vyznívají 
obdobně. To může být i případ studie ACCORD, jejíž délka zřejmě 
byla pro sledování vlivu krevního tlaku na DR nedostatečná. Z vel-
kých observačních, ale především intervenčních studií, jako je dvacet 
let trvající studie UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes 
Study) a dále studie DIRECT (DIabetic Retinopathy Candesartan 
Trials), u obou typů diabetu zřetelně vyplývá, že krevní tlak je vý-
znamným rizikovým faktorem DR.

Nebylo ani překvapením, že v oční větvi studie ACCORD při 
intenzivní úpravě glykemie nedošlo k významnému poklesu četnosti 
výskytu středně závažného zhoršení zraku, ačkoliv se nález na očním 
pozadí stabilizoval. V celé populaci studie ACCORD byl ovšem tento 
jev zaznamenán. Pravděpodobnou příčinou této diskrepance je pře-
devším nízká četnost kontrol vizu ve čtyřletém období a pak zřejmě 
zvolené použití dvou systémů hodnocení poklesu zrakové ostrosti. 
Ten je zde definován ztrátou schopnosti kteréhokoliv oka přečíst tři 
nebo více řádků optotypu dle ETDRS, což neodpovídá tabulkovému 
hodnocení v systému Log Mar, ale klinicky významnému zhoršení 
dle Snellenových optotypů, na které se v závěru jako na přibližnou 
srovnávací hodnotu investigátoři odvolávají. Jinou příčinou může být 
opět krátká doba sledování.

Zajímavý je významný vliv léčby fenofibrátem v kombinaci se 
simvastatinem na DR. Spojitost mezi plazmatickými hladinami lipidů 

Snellen Herman (1834–1908) – holandský oftalmolog. Lékařský titul získal v roce 1858 na univerzitě v Utrechtu. Nejprve pracoval jako asistent na Holandské oftalmologické klinice, později 
zde zastával místo ředitele. Byl jmenován profesorem oftalmologie. Zabýval se nejen výzkumem astigmatismu, glaukomu a jinými nemocemi očí, ale také oční chirurgií. Zdokonalil systém 
optotypů (Snellenova tabulka), které jsou dodnes používány k vyšetření vizu (Snellenův test). Dále je s jeho jménem spojen Snellenův reflex. (Zdroj informací: archiv redakce)
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a tvrdými lipoproteinovými ložisky, která 
charakteristicky doprovázejí diabetický 
makulární edém, je známa z množství 
observačních studií. Především se jednalo 
o průřezové studie (cross-sectional) a stu-
die „případ a kontrola“ (case-control). 
Výsledky kohortových studií nejsou již 
tak jednoznačné a ukazují, že v univari-
etní analýze je hyperlipidemie rizikovým 
faktorem, zatímco v multivarietním 
hodnocení není tento vzájemný vztah 
jasně patrný. Menší intervenční studie 
s hypolipidemiky (clofibrátem) se začaly 
provádět v 60. letech minulého století. 
Byly to převážně nekontrolované studie, 
které prokázaly, že se tvrdé exsudáty po 
léčbě hypolipidemiky resorbují, ale léčba 
nemá vliv na zrakovou ostrost. Pilotní 
randomizovaná kontrolovaná studie se 
samotným simvastatinem z roku 2001 
neměla klinicky signifikantní výsledky.

Podstatou vzniku tvrdých ložisek je 
transsudace tekutin s proteiny se sekun-
dárními zánětlivými reakcemi převážně 
v makulární oblasti, což vede k výraznému 
poklesu zrakové ostrosti. Zavedení lase-
rové mřížkové fotokoagulace do běžných terapeutických postupů 
u takovýchto stavů znamenalo nesporně nesmírný pokrok. V nejbližší 
době se tato možnost pravděpodobně rozšíří i o aplikaci anti-VEGF 
látek do sklivce. Je ale samozřejmě lepší snažit se působit preventivně. 
Snižování hladin cholesterolu či triglyceridů by teoreticky mohlo 
působit jako prevence rozvoje diabetického makulárního edému 
a tvrdých ložisek se všemi jeho důsledky. Velké invazivní studie, 
o které by se bylo možné opřít, však dosud chyběly. O kvantifikaci 
účinku samotného fenofibrátu na retinopatii se pokusili autoři roz-
sáhlé intervenční studie FIELD (Fenofibrate Intervention and Event 
Lowering in Diabetes). Cílem jedné z větví studie bylo zhodnocení 
potenciálního vztahu mezi dlouhodobým podáváním fenofibrátu 
a možným zpomalením vzniku, respektive progrese diabetické re-
tinopatie, společně s potřebou laserové léčby. Studie FIELD byla 
mezinárodní studie s randomizovaným uspořádáním provedená 
u 10 000 pacientů ve věku 50–75 let s diagnózou DM 2. typu. Po 
rozdělení do skupin bylo v jedné skupině podáváno placebo, ve 
druhé fenofibrát v denní dávce 200 mg. Při následných pravidelných 
kontrolách oftalmolog hodnotil stav očního pozadí. U podskupiny 

1 012 pacientů byla provedena stereoskopická fotodokumentace sít-
nice v 7 standardních polích a získané snímky byly hodnoceny podle 
kritérií ETDRS. Potřeba laserové léčby byla výrazně častější u osob, 
které měly hůře kontrolovanou glykemii či krevní tlak. Studie proká-
zala protektivní účinky fenofibrátu na rozvoj diabetické retinopatie. 
U pacientů léčených fenofibrátem došlo k výraznému snížení potřeby 
prvé laserové terapie pro diabetickou makulopatii, a to o 31 %, pro 
proliferativní formu diabetické retinopatie o 30 % a celkově o 31 %. 
Progrese DR byla zpomalena v 79 % případů.

Studie ACCORD přinesla podobně povzbudivé výsledky. Sku-
pina pacientů užívající fenofibrát v kombinaci se simvastatinem měla 
o 40 % nižší relativní riziko progrese DR ve srovnání s placebovou 
skupinou, a to ve shodě s poklesem hladiny triglyceridů. Zde se naský-
tá otázka, proč studie FIELD neprokázala žádnou přímou souvislost 
mezi ovlivněním lipidogramu a retinopatie. Je pravděpodobné, že je 
zde spojitost s výběrem pacientů studie ACCORD, kteří byli všichni 
před vstupem léčeni statiny a následně randomizováni přidáním 
placeba či fenofibrátu – na rozdíl od studie FIELD, kde nesměli být 
nemocní léčeni statiny zařazeni.

Závěrečná panelová diskuse – (zleva) doc. Tomáš Sosna, doc. Bohdana Kalvodová, prof. Terezie 
Pelikánová, doc. Jiří Řehák, prof. František Saudek, prim. Jan Ernest, prim. Petr Bouček
a prim. Petr Bedřich
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Langerhans Paul (1847–1888) – německý fyziolog a patolog. Narozen v Berlíně, syn lékaře. Medicínu začal studovat v Jeně, studia dokončil v Berlíně. Procestoval Blízký východ, jako lékař 
působil v polní ambulanci během prusko-francouzské války. V roce 1871 mu zajistil R. Virchow místo prosektora v patologické anatomii na univerzitě ve Freiburgu, kde se nakazil TBC, 
na niž později zemřel. Roku 1869 publikoval nález specifických buněk v pankreatu, ale bez znalosti jejich funkce. Zkoumal rovněž epidermis a popsal „neuronům podobné větvené kožní 
buňky“. (Zdroj informací: archiv redakce)

abstrakta na www.geum.org/diakazuistiky
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Jan Ernest, Libor Hejsek, Pavel Němec, Leoš Rejmont

Makulární degenerace
Trendy v léčbě věkem podmíněné makulární 
degenerace

Věkem podmíněná makulární degenerace (VPDM) je v rozvinutých zemích nejčastější příčinou získané 
slepoty u osob v neproduktivním věku. V souvislosti se stárnutím populace lze předpokládat, že prevalence 
onemocnění bude dále stoupat. I když odborná literatura toto téma neopomíjí, oblast diagnostiky a pře-
devším léčby VPDM zaznamenává v posledních letech velmi rychlý vývoj. To bylo hlavním důvodem pro vznik předkládané publikace, 
která zároveň shrnuje dlouholeté zkušenosti autorského kolektivu z Oční kliniky Ústřední vojenské nemocnice v Praze.  

Úvodní kapitola nabízí ekonomický pohled na onemocnění a jeho léčbu, v české literatuře ojedinělý. Autoři připomínají, že míra 
snížení kvality života je u pokročilých stadií VPMD plně srovnatelná s těžkými formami onkologických onemocnění. 

Následující část je věnována anatomii a fyziologii sítnice a tvoří nezbytný odborný úvod pro další kapitoly. Ty se postupně zabývají 
epidemiologií a rizikovými faktory VPMD (mezi nimiž je zmiňován také diabetes mellitus), etiopatogenezí, klinicko-patologickým 
obrazem a klasifikací VPDM, její diagnostikou a léčbou a nakonec dispenzarizací nemocných s VPMD. Velkým přínosem je bohatá 
obrazová dokumentace.

Autoři zdůrazňují potřebu včasné diagnózy VPDM, která znamená možnost stabilizace zrakových funkcí v době, kdy ještě nejsou 
významně narušeny probíhajícím onemocněním. To je jistě jedním z důvodů, proč by o této problematice měli mít alespoň základní 
přehled také praktičtí lékaři a další odborníci.

Mladá fronta, edice Aeskulap, Praha, 2010. ISBN 978-80-204-2363-4. 
1. vydání, 140×200 mm, 242 stran, pevná vazba, barevně.
Doporučená cena 350 Kč.
Publikaci je možné objednat na webové adrese www.zdn.cz

Studie ACCORD znovu potvrdila, že základním kamenem stabi-
lizace, a především prevence DR je těsná kompenzace diabetu.

Hypolipidemika se tedy ukazují – na podkladě již dvou velkých 
intervenční studií – jako jediná remedia schopná přímo ovlivnit 
DR. Jejich užití je jistě z hlediska medicíny založené na důkazech 
smysluplnější než indikace venotonik, vasodilatancií, hemorheolo-
gik, hemostyptik, scavengerů atp., jež jsou dosud hojně „solutionis 
causa“ užívány.

Následující sdělení Transplantace inzulín produkující tkáně 
přednesl jeden z průkopníků této metody, prof. Saudek z pražského 
Institutu klinické a experimentální medicíny. Podle mezinárodního 
registru transplantací Langerhansových ostrůvků byl za posledních 
osm roků zaznamenán jejich nárůst. V mnoha případech byla implan-
tace provedena opakovaně. Po jednom roce je uváděna nezávislost na 
externím inzulínu až u 40–50 % recipientů. Signifikantní produkce 
C-peptidu byla po roce dokumentována dokonce u 70 % léčených 
pacientů. Po 3 až 5 letech klesají však procenta úspěšnosti až k hra-
nici 5 %. Výsledky jsou tedy v současné době horší než u orgánové 
transplantace. K izolaci ostrůvků se zatím užívají pankreaty od 
zemřelých dárců, které splňují daná kritéria a nejsou vhodné k or-
gánové transplantaci. Problémem zůstává nedostatečná výtěžnost 
a technicky obtížná izolace. Prof. Saudek však přesto vidí budoucnost 
transplantace ostrůvků optimisticky.

Moderovaná diskuse, která se na konci obou bloků rozvinu-
la, se přenesla po skončení sympozia do předsálí kongresového 
centra.

Sjezd byl jistě zdařilý, jak po odborné, tak i po organizační 
stránce, a přinesl dostatek nových informací diabetologům i oftal-
mologům.

Příští XII. minisympozium se bude konat v Olomouci v říjnu 2011. 
Kontakt: doc. MUDr. Jiří Řehák, CSc. (rehakj@fnol.cz).

Zároveň připomínám, že příští sjezd EASDec se koná v polském 
Gdaňsku od 13. do 15. května 2011. Jeho součástí bude i zajímavé 
satelitní sympozium „hypertenze a oko“. Vše potřebné lze nalézt na 
stánkách www.easdec.org.

doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc.
Centrum diabetologie IKEM
Fakultní Thomayerova nemocnice
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
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Zpráva z kongresu

14. Technologie v diabetologii
aneb Žinkovy dny
Michal Krčma

Závěr druhého říjnového týdne patřil spojení techniky a cukrovky 
– ve dnech 7.–9. října se konal v Darovanském dvoře u Plzně již 14. ce-
lostátní kongres s mezinárodní účastí Technologie v diabetologii, 
přezdívaný „Žinkovy dny“. Hlavním zahraničním hostem byl profe-
sor John C. Pickup, který získal první klinické zkušenosti při léčbě 
inzulínovou pumpou a je považován za nestora tohoto oboru.

Ve čtvrtek, po úvodním slově hlavního pořadatele, prof. Ruša-
vého, a předsedkyně České diabetologické společnosti, prof. Peliká-
nové, zahájili program prof. Kvapil a doc. Prázný blokem přednášek 
věnovaných glykovanému hemoglobinu. Velkou diskusi vzbudily dva 
aktuální problémy současné diabetologie – prvním z nich je otázka, 
zda používat v diagnostice diabetu alternativně k orálnímu glukózo-
vému testu také glykovaný hemoglobin. Názor mezi diabetology není 
jednotný, lehká většina se k této inovaci diagnostického algoritmu 
přiklání. Druhým často diskutovaným tématem je využití bedside 
přístrojů ke stanovení glykovaného hemoglobinu v ordinaci praktic-
kého diabetologa; zde se velká část přitomných shodla, že je mnohem 
důležitější mít výsledek rychle a s minimální zátěží pro pacienta, bya 
by byl zatížen nepatrně větší laboratorní chybou.

Páteční program byl věnován stálicím kongresu, inzulínovým 
pumpám a selfmonitoringu. Každoročně prezentovaný unikátní 
registr pacientů léčených inzulínovými pumpami se opět rozrostl 
o několik center a několik desítek pacientů. Potvrzuje se, že léčba 
inzulínovou pumpou je i přes svou ekonomickou náročnost klinicky 
efektivní. V dalších sděleních, věnovaných jemným finesám léčby, se 
přednášející i diskutující shodli mimo jiné na výhradním používání 
inzulínových analog do pump, výhodnosti prekoncepčního zavedení 
inzulínové pumpy u žen s diabetes mellitus 1. typu a doporučení kal-
kulátorů bolusů všude tam, kde jsou pacienti schopni, a především 
ochotni je využívat. Následující přednáška prof. Pickupa shrnula mi-
nulost a současnost léčby inzulínovou pumpou a představila i několik 
výhledů do budoucna, jakými jsou implantabilní inzulínové pumpy 
a miniinvazivní podkožní senzory glykemie.

Další část sjezdu se zabývala selfmonitoringem glykemií. Dr. 
Ildiko Amman-Zalán ze SRN prezentovala výsledky studie STeP, 

které ukázaly prospěšnost měření glykemií také u pacientů s dia-
betes mellitus 2. typu léčených perorálními antidiabetiky, ovšem 
pouze tehdy, pokud na ně pacient či ošetřující lékař správně reaguje. 
Dr. Jörg Weismann (SRN) představil srovnání jednotlivých kalku-
látorů inzulínových pump. Několik dalších přednášek se věnovalo 
možnostem selfmonitoringu u hospitalizovaných i ambulantních 
pacientů.

Páteční večer byl zakončen prezentací posterů, energicky 
moderovanou doc. Chlupem, a na úplný závěr křestem publikace 
Technologie v diabetologii 2010, shrnující poznatky v této oblasti do 
roku 2010. Jejími kmotry se stali dr. Dryáková a doc. Chlup, kteří 
patří mezi první propagátory technologií v diabetologii v rámci České 
republiky.

V sobotu, stále před zcela zaplněným auditoriem, ukázala prof. 
Pelikánová léčbu diabetes mellitus z jiného pohledu – se zaměřením 
na přežití beta buněk pankreatu. Doc. Štechová následně seznámila 
účastníky s možnostmi imunointervenčních postupů – řada farmak 
již postoupila do stadia klinických zkoušek a do budoucna se může-
me těšit na rozšíření spektra léčby především čerstvě zachycených 
nemocných s 1. typem diabetes mellitus. Možnosti nefarmakologické 
léčby diabetické neuropatie včetně terapie na hranici alternativní 
medicíny představila ve své přednášce doc. Lacigová. Zkrátka nepřišli 
ani dětští pacienti, o rozporuplných výsledcích studie s dlouhodobým 
používáním kontinuálního senzoru glykemie u dětí pohovořil doc. 
Šumník. Opět velmi bohatou diskusi vzbudily přednášky o přesnosti 
kontinuálních senzorů při rychlých změnách glykemie, a především 
o možnosti rozpoznat a ovlivnit zpoždění zobrazované glykemie 
a hladiny glukózy v krvi.

Akce se zkrátka vydařila, účastníkům přálo i počasí a bylo tak 
možné doplnit informace vstřebané v přednáškovém sále čerstvým 
vzduchem načerpaným v malebném okolí Darovanského dvora, 
v údolí řeky Berounky.

Příště, již popatnácté, se kongres Technologie v diabetologii, 
aneb Žinkovy dny, koná 6.–8. října 2011 na stejném místě. Srdečně 
Vás zveme.

MUDr. Michal Krčma, Ph.D.
I. interní klinika FN a LF UK Plzeň
alej Svobody 80
304 60 Plzeň-Lochotín
e-mail: krcmam@fnplzen.cz
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Pane profesore, nejen z názvu, ale i z obsahu je zřejmá souvislost 
mezi dnes již tradičním odborným setkáním, věnovaným využití moder-
ních technologií v oboru diabetologie, které organizuje Vaše pracoviště, 
a zmiňovanou publikací. Můžete říci, kdy a jak vznikla myšlenka na 
její vydání?

Již 14 let se setkávají v ČR lékaři, zdravotní sestry, edukátorky 
diabetu a firemní experti, aby si předávali své zkušenosti ohledně 
léčby diabetu pomocí inzulínových pump, kontinuálních monitorů 
glykemie, sebekontroly diabetu pomocí glukometrů a využívání 
různých expertních systémů. Protože pokrok v této oblasti je velice 
rychlý a řada věcí se mění, rozhodli jsme se připravit publikaci, která 
má hlavní cíl předat čtenáři skutečné novinky v dané oblasti. Kniha 
se věnuje hlavním technologiím, které jsou využívány v léčbě diabetu 
– od diagnostických postupů až po postupy léčebné.

Uvažujete o podobném projektu i do budoucna?
Ideální by bylo vydávání podobného pracovního textu každé tři 

roky, protože vývoj technologií postupuje velmi rychle. 

Děkuji za Vaše odpovědi.
Gabriela Bjalkovská

V rámci programu letošního 14. ročníku „Žinkových dní“ v Darové 
proběhl také slavnostní křest publikace Technologie v diabetologii 2010. 
Jejím editorem je prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D., 
vedoucí lékař Diabetologického centra I. interní kliniky LF UK a FN 
Plzeň, kterého jsme požádali o podrobnější informace.

Publikaci Technologie v diabetologii 2010 představil účastníkům kon-
gresu v Darové prof. Zdeněk Rušavý (vpravo) spolu s jejími „kmotry“ 
MUDr. Marií Dryákovou a doc. Rudolfem Chlupem

Zdeněk Rušavý a kol.

Technologie v diabetologii 2010
Kniha (či sborník) Technologie v diabetologii 2010 přináší ve 20 kapitolách především souhrn 

recentních informací. Podobně jako stejnojmenná konference přitom překračuje rámec vymezený 
názvem a kromě „technologických“ témat nabízí také řadu dalších. Čtenář se tak může seznámit nejen 
s nejnovějšími poznatky a zkušenostmi s využitím inzulínových pump a kontinuálních monitorů glykemie 
a současnými možnostmi selfmonitoringu – další kapitoly se věnují např. úloze glykovaného hemoglobinu 
v hodnocení kompenzace diabetu či zkoumaným možnostem aplikace inzulínu. Publikace zahrnula také 
nové aspekty v léčbě diabetu, na něž se zaměřuje pozornost lékařů i výzkumných týmů – patří mezi ně 
podpora přežívání beta buněk, imunointervence či postupy bariatrické (metabolické) chirurgie. Zajímavým tématem je hyperglykemie 
u kriticky nemocných pacientů (nediabetiků) či nefarmakologická léčba diabetické neuropatie.

Při hlubším studiu problematiky mohou pomoci přehledy citací, které jsou součástí jednotlivých kapitol.

Galén, Praha, 2010. ISBN 978-80-7262-689-2. 125×190 mm, 284 stran, brož., 200 Kč
Knihu je možné objednat u vydavatele: Galén, spol. s r. o., Na Bělidle 34, 150 00 Praha 
tel.: 257 326 178, e-mail: objednavky@galen.cz, www.galen.cz 
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Na 16. postgraduálním diabetologickém semináři, který tra-
dičně pořádá Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole a odborně 
připravuje a koordinuje prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, 
DrSc., byla letos v předpremiéře představena nová velká mono-
grafie Diabetes mellitus 2. typu – léčba perorálními antidiabetiky, 
inkretiny, inzulíny, hypolipidemiky a antihypertenzivy. Kniha vzbu-
dila velmi živý zájem, i když si ji zatím zájemci nemohli koupit, 
jen prohlédnout a prolistovat, protože oficiální datum vydání této 
publikace je 1. 1. 2011. Využili jsme této příležitosti a položili pár 
otázek editorce a hlavní autorce této publikace, profesorce Jin-
dřišce Perušičové.

Diabetes mell i tus 2.  typu
– léčba perorálními antidiabetiky,  inkretiny,  inzul íny, 

hypol ipidemiky a antihyper tenzivy

Paní profesorko, po rozsáhlé publikaci Diabetes mellitus 
1. typu, vydané před několika málo lety, přicházíte s další vel-
kou monografií. Co bylo Vaším hlavním cílem, se kterým jste 
přistupovala k vytváření konceptu této nové knihy?

Prvotními ambicemi a mým cílem bylo vytvořit přehlednou pu-
blikaci o léčbě nemocných s diabetes mellitus 2. typu. Jde (na 
rozdíl od DM 1. typu) o heterogenní skupinu nemocných podle eti-
opatogeneze a tedy i s odlišnými léčebnými přístupy a současně 
v posledních letech s rozšiřujícími se možnostmi jejich antihyper-
glykemizující léčby. 

Posléze jsem si uvědomila, že monografie věnovaná léčbě 
nemocných s DM 2. typu nemůže být zaměřena pouze na léč-
bu hyperglykemie. Život ohrožujícími komplikacemi u tohoto typu 
onemocnění jsou chronické komplikace cévní a na jejich rozvoji 
se podílejí další rizikové faktory. A proto jsem se rozhodla zaměřit 
tuto publikaci na nezbytnou „komplexnost“ léčby všech přítom-
ných rizikových faktorů rozvoje makroangiopatií: hyperglykemii, 
dyslipidemii, hypertenzi.

Ale adekvátní používání obměňujících se a rozšiřujících se lé-
čebných postupů a strategie terapie nemocných s DM 2. typu (vy-
užívající zcela nové léky) vyžaduje pochopení základních patofyzio-
logických a patogenetických charakteristik tohoto typu diabetu. 
A také v tomto ohledu máme řadu nových informací a poznatků 
z oblasti vědeckého bádání i klinické praxe a proto jsem se nako-
nec rozhodla doplnit monografii o léčbě diabetu 2. typu i o kapito-
lu věnovanou patogenezi tohoto onemocnění, nejnovějším klasifi-
kačním a diagnostickým postupům i preventivním možnostem.

Pokud tedy mohu stručně odpovědět na Vaši otázku, co bylo 
mým hlavním cílem, pak to byla snaha o komplexní pohled na 
léčbu nemocných s diabetes mellitus 2. typu.

Znám Vás jako nesmírně kreativní osobnost, která hýří ná-
pady. Nedovedu si představit, že by se tyto Vaše vlastnosti ne-
odrazily také při přípravě této knihy. Prozraďte, čím novým nás 
překvapí Diabetes mellitus 2. typu? 

Nejprve mi dovolte poděkovat za pochvalu. Možná čtenáře 
opravdu překvapí (a já mohu jen doufat, že příjemně) poněkud 
netradiční pojetí „scénáře“ této monografie. Pokusila jsem se 
(pochopitelně ve spolupráci a se souhlasem spoluautorů) o zpra-
cování různých úhlů pohledu na dané tematiky. Vysvětlím na jed-
nom z příkladů – v přehledu jednotlivých perorálních antidiabetik 
(PAD) se dozvíme, jak který lék ovlivňuje hyperglykemii a glyko-
vaný hemoglobin, i jaké má příznivé či nepříznivě účinky, napří-
klad ovlivnění hmotnosti nemocného. Pak se v kapitole věnované 
„změnám hmotnosti“ dozvíme, jak které PAD zvyšuje hmotnost, 
snižuje nebo má neutrální působení na BMI. A dále se v kapitole 
prevence chronických komplikací opět seznámíte s tím, že může-

me PAD dělit na ovlivňující či neovlivňující BMI. A totéž se týká na-
příklad rizika hypoglykemie a dalších. Obdobně jsou zpracované 
inzulíny, inkretiny i hypolipidemika a antihypertenziva

Poněkud netradičně jsme se pokusili o kapitolu nazvanou PRO 
a PROTI – ve které jsme společně s ostatními autory kapitol vy-
tvořili naše vlastní názory na všechny dostupné léky v komplexní 
léčbě nemocných s DM 2. typu a podtrhli jsme vlastnosti léků, 
které hovoří PRO jejich používání i PROTI jejich užívání. Nejde o in-
dikace a kontraindikace, ty si každý najde v příbalových letácích 
toho kterého léku, ale naše dlouholeté klinické zkušenosti. 

Netradiční jsou i komentovaná shrnutí k některým tématům, 
o které jsem požádala významné odborníky z ČR. 

Terapie diabetu 2. typu pádí v posledních letech neuvěřitel-
ným tempem kupředu. Na trh přicházejí zcela nové lékové sku-
piny, v řadě podstatných ohledů se mění strategie léčby, gui-
delines a v neposlední řadě dokonce i pohled na patofyziologii 
diabetu, byla provedena řada velkých klinických studií… Ptal 
bych se jako hlupák, kdybych se Vás tázal na to, zda existuje 
potřeba takovéto monografie. Příprava takové publikace však 
nějakou dobu trvá, zajímalo by mne tedy, zda bude Vaše nová 
monografie dostatečně aktuální a zda reflektuje všechny tyto 
nové změny posledních let.

Pořadatelka publikace prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc. 
s novou knihou
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Když Vám teď odpovím, jak dlouho trvala příprava této mono-
grafie, než odešla do tisku, tak opět překvapím sama sebe.

Máte pravdu, zkušenosti autorů monografií i moje vlastní zkuše-
nost při přípravě již zmíněné monografie Diabetes mellitus 1. typu 
říkají, že je nutné počítat s obdobím řady měsíců, často 2–3 let 
(i podle počtu autorů). A tak se stává, že některé kapitoly mohou 
být v době vydání knihy již lehce neaktuální. A možnosti léčby dia-
betu 2. typu se náhle a významně rozšířily. Proto se náš kolektiv 
autorů zaměřil nejenom na kvalitu a srozumitelnost podání jed-

Prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc. et al.

Diabetes mellitus 2. typu,
léčba perorálními antidiabetiky, inkretiny, inzulíny, 
hypolipidemiky a antihypertenzivy

Terapie diabetes mellitus, zvláště 2. typu, prošla v posledních několika letech doslova re-
volučními změnami. Přibyla řada zcela nových lékových skupin, doporučené postupy byly na 
základě řady klinických studií změněny a lékařům pečujícím o diabetiky se tak otevírá zcela 
nový pohled na možnosti a postupy terapie diabetiků 2. typu. 

 Nová přehledová monografie skupiny předních českých diabetologů a internistů shrnuje 
a komentuje, jak by měla a může vypadat současná moderní terapie diabetes mellitus 2. typu. Mapuje, co se osvědčilo 
z tradičních diabetologických postupů, a představuje všechny nové možnosti v terapii cukrovky, nepomíjejíc nejnovější po-
stupy, jakými jsou inkretinová léčba, nejnovější antidiabetika, inzulínová analoga a jejich aplikační režimy, bariatrie, moderní 
aplikační technika a další. Diabetes mellitus 2. typu je pojímán v celé své šíři, takže je zastoupena i terapie obezity, dyslipi-
demie a hypertenze.

Kniha navazuje na dříve vydanou monografii Diabetes mellitus 1. typu, která obdržela cenu České diabetologické společ-
nosti za nejlepší monografii roku. Je uspořádána inovativním způsobem, který umožňuje nahlédnout na zpracovávanou pro-
blematiku různými pohledy a otvírá i řadu témat, která byla dosud diskutována jen časopisecky nebo v rámci mezinárodních 
konferencí. Kvalitní autorský tým je zárukou vysoké odborné úrovně knihy.

Formát 19 cm × 27 cm, vydání 1. 1. 2011, vázaná, čb a barevné obrázky, schémata a grafy, 582 stran, 1 500 Kč

Knihu je možné objednat u vydavatele:
Nakladatelství GEUM, s. r. o., Nádražní 66, 513 01 Semily
tel./fax: 481 312 858, e-mail: geum@geum.org, wwww.geum.org

Na přímé objednávky neúčtujeme poštovné ani balné.

notlivých témat v monografii, ale především na rychlost zpra-
cování textů a použití všech aktuálně dostupných informací.

Řadu z publikovaných odborných témat jsme ve stručnosti 
přednášeli na již tradičním Postgraduálním diabetologickém 
semináři v Poděbradech v roce 2009. Náš ucelený blok předná-
šek se posluchačům líbil a tak jsem ihned po ukončení seminá-
ře (koná se v listopadu) oslovila a vyzvala všechny přednášející, 
aby své příspěvky zpracovali do textové publikační podoby. Vy-
tvořila jsem společný scénář a podrobný seznam kapitol a oddí-
lů knihy, začala jsem zpracovávat své vlastní příspěvky a pravi-
delně motivovat ostatní spoluautory k urychlenému textovému 
zpracovávání jejich témat s důrazem na aktuálnost! Své texty 
jsme Vašemu nakladatelství odevzdali v srpnu 2010 a několik 
již vytištěných knih jsme mohli společně představit na semináři 
v Poděbradech 2010 – tedy přesně za rok po zahájení práce 
na knize. Kniha vyjde 1. 1. 2011. V současné době nevím za-
tím o žádné změně v algoritmu léčby nemocných s DM 2. ty-
pu, žádném novém léku, o kterém by nebyla v knize zmínka, 
žádné inovaci „doporučení“ léčby. Jsem přesvědčena, že mo-
nografie je přehledem aktuálních poznatků. 

Dovolte mi, abych tohoto rozhovoru využila k velkému po-
děkování všem spoluautorům knihy, za jejich velké nasazení 
a úžasnou spolupráci při vytváření našeho společného díla. 

Máte nějaké přání, které byste chtěla své nové knize vložit 
do kolébky?

Mám velké osobní přání – nechť je tato knižní publikace užitečná 
a čtivá pro lékaře ošetřující nemocné s diabetes mellitus 2. typu 
a nechť je zdrojem takových informací, které potřebují pro moderní 
léčebný přístup ke svým nemocným v běžné klinické praxi. 

Za rozhovor poděkoval Karel Vízner

Kolektiv autorů publikace při setkání v Luhačovicích
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Prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc. a MUDr. Tomáš Pantoflíček 
předsedají prvnímu bloku konference
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Zpráva ze sympozia

Tradiční mezioborové sympozium 
s mezinárodní účastí „Syndrom 
diabetické nohy“
26. listopad 2010, Autoklub, Praha

Pavlína Piahová

Pořadatelé:

� Podiatrická sekce České diabetologické společnosti JEP
� Centrum diabetologie, IKEM, Praha
� Chirurgická klinika, 2. LF UK a ÚVN, Praha

V posledních letech se již stalo tradicí, že se poslední listopadový 
pátek koná mezioborové sympozium „zasvěcené“ různým úhlům 
pohledu na syndrom diabetické nohy. Na jeho přípravě a prezentaci 
se podílejí jak diabetologové-podiatři, tak chirurgové (včetně těch 
cévních), angiologové (konzervativní i intervenční) a podiatrické 
sestry. Potěšil velký počet účastníků – na sympozium se sjelo 230 
lékařů a sester z celé republiky.

Po krátkém úvodu prof. Alexandry Jirkovské z pražského IKEM 
se u mikrofonu vystřídali dr. Tomáš Pantoflíček (chirurg) a dr. Jar-
mila Jirkovská (internista-podiatr) z Ústřední vojenské nemocnice 
a hovořili o nutnosti včasné indikace k podiatrické léčbě. Celoživotní 
riziko vzniku defektu u pacienta s diabetem je 15% a roční riziko 
přitom dle literárních údajů bývá až 5%. Bohužel, dojde-li ke vzniku 
defektu na noze, až v 28 % může dojít k amputaci končetiny. Smut-
ným faktem navíc je, že pokud pacient podstoupil jednu amputaci 
končetiny, hrozí mu amputace druhostranné končetiny ve více než 

50 %. Vzájemně na sobě nezávislými rizikovými faktory amputací 
dolních končetin jsou přitom u diabetiků přítomnost neuropatie, 
ischemické choroby tepen dolních končetin, defektu na dolní kon-
četině, stav po prodělané amputaci kontralaterální končetiny a léčba 
inzulínem. Péče o diabetiky s defektem na dolní končetině je přitom 
velmi nákladná, při specializované péči jsou dokonce krátkodobé 
náklady vyšší (vzhledem k častější indikaci k dražším zákrokům 
včetně revaskularizačních výkonů), ale postupně klesají především 
dlouhodobé náklady, spojené s výsledným stavem pacienta. Z těchto 
důvodů je nutné nejen ustanovení interdisciplinárních týmů pro péči 
o diabetické pacienty s defektem, ale je zcela zřejmý význam důsledné 
a standardizované péče o tyto pacienty. Centrální roli v péči o ně 
hraje především podiatr.

V následujícím sdělení seznámil dr. Bedřich Sixta z IKEM účast-
níky s typy chirurgické léčby užívanými u pacientů se syndromem 
diabetické nohy. Hovořil především o problematice léčebného chirur-
gického zákroku k podpoře hojení a ohrožení pacienta v přítomnosti 
infekce defektu. Chirurgický postup při léčbě ohrožené končetiny by 
přitom měl být „rychlý a rázný“, neodkladnou nutností je především 
provést chirurgickou evakuaci ložiska a radikálně odstranit všechny 
nekrotické tkáně v jeho okolí. Mnohdy je zapotřebí počítat při revizi 
rány s překvapivě větší devastací měkkých tkání zánětem, než by 
odpovídalo pohledu při povrchním vyšetření rány. 

Na chirurgické téma navázala i dr. Milada Franců z Brna, která 
hovořila o možnostech využití plastické chirurgie v hojení syndromu 
diabetické nohy. Plastický chirurg se do léčby zapojuje zpravidla 
už ve stadiu čištění defektu, podpory granulací a epitelizace. 
Dospěje-li rána k úspěšnému vygranulování, přenesením tenkého 
dermoepidermálního štěpu se výrazně zkrátí doba epitelizace. 
Lalokové plastiky, zejména tubulizované laloky, jsou u diabetiků 
riskantní pro zdlouhavé přihojování a nebezpečí infekčních kom-
plikací. S rozvojem cévních rekonstrukcí a zavedením distálních 
by-passů se otevřela cesta i pro mikrochirurgické přenosy tkání 
i u diabetiků. 
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Prof. Alberto Piaggesi, zahraniční host sympozia

Zahraničním hostem konference byl v letošním roce prof. 
Alberto Piaggesi z Itálie, který doplnil informace o chirurgické 
léčbě syndromu diabetické nohy z pohledu internisty-diabetologa 
a podiatra, který provádí i rozsáhlé chirurgické výkony na dolních 
končetinách v podmínkách podiatrické kliniky. Velmi názorná 
přednáška rozdělovala chirurgické výkony na „demoliční“, nutné 
k odstranění nenapravitelně poškozených tkání a „rekonstrukční“, 
maximálně záchovné chirurgické výkony, které umožní pacientovi 
efektivní používání končetiny. 

Po krátké přestávce pokračoval odborný program prezentací 
intervenčního angiologa prof. Jana Peregrina z IKEM, který seznámil 
posluchače s faktory ovlivňujícími klinický výsledek infrapopliteální 
PTA (perkutánní transluminální angioplastiky). Roční záchrana 
končetiny u nemocných s kritickou končetinovou ischemií může 
být i více než 80 %. Čím více infrapopliteálních tepen je po PTA 
průchodných, tím lepší je klinický výsledek, proto by se intervenční 
angiolog měl snažit o rekanalizaci všech dostupných tepen (i když 
dlouhodobé udržení průchodnosti není známé, k zahojení defektu 
a záchraně končetiny většinou dostačuje). V případě rekurence pří-
znaků je re-PTA obvykle schůdná. Významně negativním faktorem, 
ovlivňujícím roční záchranu končetiny, je kombinace onemocnění 
diabetes mellitus a chronické renální insuficience v pravidelném 
dialyzačním léčení. Nezbytnou součástí angiologické intervence se 
stává i důraz na dokonalou metabolickou kontrolu, dokonalou péči 
o nohu a dlouhodobou léčbu antibiotiky. 

U pacientů s ischemickou chorobou tepen dolních končetin, 
kritickou končetinovou ischemií a přítomným defektem se jeví jako 
velmi nadějné použití transplantace autologních kmenových buněk, 
o jejichž užití hovořili postupně dr. Václav Procházka z Ostravy a dr. 
Michal Dubský z IKEM. Progenitorové buňky schopné terapeutické 
revaskularizace mohou být izolovány z kostní dřeně nebo z periferní 
krve po aplikaci faktoru stimulujícího kolonie granulocytů (G-CSF). 
Léčba transplantací autologních kmenových buněk bývá často indi-
kována po předchozí standardní revaskularizaci. Ve všech doposud 
publikovaných randomizovaných a kontrolovaných studiích došlo po 
aplikaci kmenových buněk do tkáně ke zlepšení jak parametrů ische-
mie (ankle-brachial index, transkutánní parciální tenze kyslíku), tak 
ke zmírnění klidových bolestí, prodloužení klaudikačního intervalu 
a snížené incidenci amputací dolních končetin. Širšímu zavedení 
metody do klinické praxe brání především platná legislativní opat-
ření a rovněž potvrzení pozitivních výsledků vyžaduje další výzkum 
v podobě dalších randomizovaných kontrolovaných studií s větším 
počtem ošetřených pacientů. 

Velmi zajímavým bylo sdělení ing. Pavla Brůny, ekonoma za-
bývajícího se především financováním ve zdravotnictví. Hovořil 
o možnostech úhrad léčby pacientů se syndromem diabetické nohy 
v systému DRG.

V průběhu polední přestávky proběhla moderovaná diskuse 
posterových sdělení. Účastníci měli možnost shlédnout kazuistiky 
a zkušenosti z různých podiatrických pracoviša.

Odpolední blok přednášek zahájila doc. Silvie Lacigová z Plzně, 
která se svými spolupracovníky prezentovala nově připravované 
instruktážní DVD, zaměřené na rehabilitaci a cvičení pacientů se 
syndromem diabetické nohy. Všichni přítomní tuto iniciativu při-
vítali s nadšením, neboa dostatečná pohybová aktivita s sebou nese 
celou řadu příznivých účinků na dobrou funkci kardiovaskulárního 
systému, ale i inzulínovou senzitivitu a tělesnou hmotnost. Nemocní 

se syndromem diabetické nohy jsou však často upoutáni na lůžko či 
výrazně v pohybu omezeni za účelem odlehčení postižené končeti-
ny. Přitom již při krátce trvající restrikci pohybu dochází ke snížení 
inzulínové senzitivity, následovanému často zhoršením kompenzace 
diabetu, často se zvýrazněním dyslipidemie, atrofií kosterního sval-
stva a zhoršením zdatnosti kardiovaskulárního aparátu. Připravované 
instruktážní DVD tak má pacientům i lékařům přinést návod ke 
vhodné pohybové aktivitě pacientů se syndromem diabetické nohy.

I následující dvě sdělení vyvolala velký ohlas mezi posluchači 
a setkala se se značným zájmem. Dr. Magdalena Skořepová, dermato-
ložka ze Všeobecné fakultní nemocnice hovořila o možnostech léčby 
onychomykóz. Onychomykózy nedosahující do nehtové matrix se léčí 
lokálně, nejlépe kombinací chemické ablace změkčením nehtové 
ploténky mastí se 40% ureou a následné dlouhodobé aplikace anti-
mykotických extern. U onychomykóz zasahujících do nehtové matrix 
se neobejdeme bez systémové léčby antimykotickými preparáty. Dr. 
Kamil Navrátil, chirurg z IKEM, potom následně hovořil o možnos-
tech chirurgické léčby onemocnění nehtů, především zarůstajících 
nehtů a paronychií. 

Prof. Vladimír Resl z Plzně hovořil o kožních defektech u pacien-
tů s diabetem, o ovlivnění jejich hojení přítomnou mikro- a makroan-
giopatií. Zamýšlel se rovněž i nad budoucností léčebných možností, 
především s využitím produktů tkáňového inženýrství. Bohužel 
původně zamýšlenému tématu, totiž léčbě bércových vředů u pacientů 
s diabetes mellitus, bylo věnováno jen minimum prostoru. 

 Dr. Pavlína Piahová z FN v Motole přednesla komplexní sdělení 
o patofyziologii otoků z pohledu angiologa. Otoky dolních končetin 
mohou být projevem celé řady onemocnění a jsou častým příznakem, 
přivádějící nemocného k lékaři. Základními mechanismy, které ke 
hromadění tekutin v intersticiu vedou, jsou zvýšení intravaskulární-
ho hydrostatického filtračního tlaku (způsobeného většinou retencí 
tekutin a vody), snížení koloidně-onkotického tlaku (způsobeného 
především hypoproteinemií při malnutrici či zvýšených ztrátách 
bílkovin), zvýšení permeability kapilární stěny (například působením 
alergických a zánětlivých faktorů, způsobené léky či systémovým 
onemocněním), zvýšením žilního tlaku či poruchou lymfatických 
cest. V léčbě otoků dolních končetin vždy hraje důležitou úlohu jejich 
etiologie. Význam mají i režimová opatření a kompresní terapie. 

Fo
to

 K
ar

el
 V

íz
ne

r



66 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 4/2010

Závěrečnou přednášku měl dr. Michal Hájek z Ostavy, který velmi 
fundovaně hovořil o možnostech použití hyperbarické oxygenoterapie 
v léčbě syndromu diabetické nohy. Hyperbarická oxygenoterapie je 
léčebná metoda, spočívající v inhalaci 100% kyslíku za podmínek 
tlaku vyššího, než je tlak atmosférický. Spektrum využitelných 
indikací se ve světle medicíny založené na důkazech v posledních 
letech výrazně změnilo; aplikace hyperbarické oxygenoterapie je 
považováno za prospěšné v léčbě některých život ohrožujících stavů, 
například u dekompresního onemocnění, plynové embolie, těžké 
otravy oxidem uhelnatým, těžké anaerobní nebo smíšené nekrotizující 
infekce měkkých tkání. Mezi chronické indikace s aplikací vícečet-
ných expozic hyperbarické oxygenoterapie patří vedle obtížně se 
hojících tkáňových defektů u pacientů s diabetes mellitus i chronická 

osteomyelitida a řada dalších onemocnění. Racionálním podkladem 
těchto indikací je zejména možnost korekce tkáňové hypoxie, redis-
tribuce toku krve do hypoxické oblasti, zlepšení mikrocirkulace se 
zvýšením deformability erytrocytů, posílení angiogeneze a aktivace 
fibroblastů, produkce kolagenu a epitelizace. Významná je i akcentace 
antimikrobiálního působení leukocytů, která je umocněna i přímým 
účinkem hyperbarické exygenoterapie na některé mikroorganismy, 
zejména ty anaerobní.

Závěrem je možné konstatovat, že letošní konference byla zají-
mavá, úspěšná a velmi přínosná. 

Příští sympozium se bude konat opět poslední listopadový pátek 
roku 2011, tak si ho nenechte ujít a včas se zaregistrujte, všichni jsou 
srdečně zváni.

6th International Symposium on the Diabetic Foot
May 11–14, 2011, Noordwijkerhout, The Netherlands

3.     Casting techniques
4.     Difficult cases in neuropathy
5.     Functional anatomy of the foot
6.     How do I evaluate my results
7.     Debridement and choice of dressings
8.     How do I evaluate my results
9.     Classification of ulcer
10.   Diagnosing & treating PAD
11.   Charcot neuro-osteo-arthropathy
12.   Setting up a foot center
13.   Difficult cases in infection
14.   Interventional Radiology
15. Setting up a Diabetic Foot Care Education Assistant 

Program
16.   Foot wear from an international perspective 

Symposium Secretariat:
p. a. MCCM Meeting Management
Tel.: +31-(0)88 0898100
Fax: +31-(0)88 0898109 
E-mail: diabeticfoot@mccm.nl

www.diabeticfoot.nl

Topics
� Peripheral arterial disease
� Infection
� Wound healing
� Neuropathy
� Microangiopathy
� New developments
� Non-ulcerative pathology
� Amputation
� Footwear and offloading
� Epidemiology
� Neuro-osteoarthropathy (Charcot)
� Casting techniques
� Podiatry
� Prevention
� Education
� Foot care in the developing world
� Consensus update
� Implementation of guidelines 
� Revascularization in the diabetic foot

Workshops
1.     Podiatry
2.     Prevention and education

pozvánka

abstrakta na www.geum.org/diakazuistiky
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Profesor Josef Pelnář patří do kvarteta velkých šéfů pražských 
interních klinik z období první republiky – spolu s Ladislavem Syl-
labou (1868–1930), Bohumilem Prusíkem (1886–1964) a Josefem 
Charvátem (1897–1984).

Narodil se v rodině chudého ševce v západočeských Domažlicích 
(k zajímavostem nesporně patří, že jeho babička pocházela z rodu 
Jana Sladkého-Koziny, vůdce povstání Chodů popraveného v roce 
1695). V rodném městě studoval na gymnáziu, kde vynikal zejména 
v matematice a kreslení, zato z chování míval pro svou živost horší 
známky. Po maturitě, kterou úspěšně složil v roce 1891, byl přijat 
ke studiu na České lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 
které zakončil promocí v roce 1897. Jako medik se zapojil do hnutí 
Omladina, s nímž byl v polovině 90. let 19. století zinscenován soudní 
proces a jehož členové byli obviněni z velezrady.

Již v průběhu studia pomáhal na II. interní klinice u profesora 
Emericha Maixnera (1847–1920), kde externě pracoval i po své pro-
moci. V následujícím období působil v Ústavu patologické anatomie 
u profesora Jaroslava Hlavy (1855–1924), zakladatele moderní české 
patologicko-anatomické školy.

Další zastávkou v jeho odborné praxi byla vojenská posádková 
nemocnice v Praze na Pohořelci. Následně pracoval jako asistent 
patologicko-anatomického ústavu u profesora Ondřeje Obzruta 
(1854–1910), žáka a asistenta profesora Jaroslava Hlavy, ve Lvově 
v letech 1901–1902 byl asistentem na psychiatrické klinice u profesora 
Karla Kuffnera (1859–1941) a následujících pět let pak pracoval na 
II. interní klinice profesora Josefa Thomayera (1853–1927), za jehož 
pokračovatele bývá považován.

Podnikl mnoho studijních cest do zahraničí (Německo, Nizozem-
sko, Francie, Belgie, Švýcarsko, Anglie, Španělsko, Itálie) a dokázal 
své poznatky z těchto stáží úspěšně uplatňovat ve své práci. Finanční 
prostředky na své první cesty po Evropě získal za překlad knihy Pud 
pohlavní z francouzštiny.

V době první světové války působil jako lékař ve vojenských 
nemocnicích v Celji a Terstu, kde se stal dokonce velitelem etapní 
nemocnice a měl možnost zblízka poznat řadu infekčních nemocí. 
Obětavě pracoval, mnohokrát v ohrožení života (čtyři ze šesti lékařů 
jeho skupiny také ve válce padli). Pozoruhodné byly jeho zápisky 
z první světové války. Láska k Jugoslávii mu zůstala po celý život 
a několikrát byl do této země zván na přednášky a kongresy.

V roce 1905 získal hodnost docenta v odboru patologie a terapie 
nemocí vnitřních za habilitační práci o ortostatické albuminurii, 
o sedm let později byl jmenován mimořádným profesorem a v roce 

1921 řádným profesorem speciální terapie a patologie nemocí 
vnitřních. V témže roce byl rovněž jmenován přednostou II. interní 
kliniky Univerzity Karlovy v Praze, kterou prakticky vedl až do roku 
1942 (i když byl v roce 1939 po zřízení Protektorátu Čechy a Morava 
německými okupanty násilně penzionován). Ani jeho jmenování 
přednostou kliniky nebylo bez obtíží a velmi mu tehdy pomohl svým 
energickým přístupem slavný český chirurg profesor Otakar Kukula 
(1867–1925).

Známý český psychiatr profesor Vladimír Vondráček (1895–1978) 
v posledním dílu své vzpomínkové trilogie nazvaném Konec vzpomínání 
(1938–1945) uvádí příklad osobního hrdinství profesora Pelnáře. Když 
byla u nás 23. ledna 1944 založena Liga proti bolševismu, Emanuel 
Moravec (1893–1945), tehdy ministr školství, si zavolal profesora 
Josefa Pelnáře a nutil ho, aby přijal funkci předsedy této ligy. Pelnář 
byl neobyčejně statečný, všem výhrůžkám odolal a jakoukoliv účast 
v této Lize odmítl.

Josef Pelnář
(16. 11. 1872 – 28. 10. 1964)
Josef Švejnoha

Kapitoly z historie
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Po první světové válce vybudoval novou moderní kliniku, na které 
postupně vznikala oddělení zaměřená na speciální úseky vnitřního 
lékařství. Bylo především jeho zásluhou, že české vnitřní lékařství po-
hotově reagovalo na rychlý vývoj medicíny ve světě. Důkazem toho byla 
mj. skutečnost, že právě na klinice profesora Pelnáře již v roce 1923 byl 
poprvé u nás aplikován inzulín (odborné prameny se rozcházejí v tom, 
zda jej první podával Bohumil Prusík nebo Josef Charvát). Podporoval 
laboratorní metody, na jeho klinice byl první elektrokardiograf, dělala 
se zde první vyšetření krevního cukru, aj. V roce 1932 zavedl na své 
klinice první postgraduální kurzy pro praktické lékaře.

Vytvořil koncepci rozvoje interních oborů a vlastní vědeckou školu. 
Kromě toho, že byl vynikajícím pedagogem, tak zároveň dokázal vy-
tvářet velmi svobodné podmínky pro vědeckou činnost svých mladých 
spolupracovníků. Právě na jeho klinice byly jako na prvním místě 
v republice zavedeny Františkem Vanýskem (1889–1949) dynamické 
metabolické testy, Antonín Gjurič (1898–1944) zde založil moderní 
diabetologii, Antonín Vančura (1899–1956) nefrologii a Jaroslav 
Teisinger (1902–1985) první poradnu pro choroby z povolání. Na své 
klinice umožnil také další rozvíjení kardiologie, neurologie, endokri-
nologie i balneologie. Výraznými osobnostmi Pelnářovy kliniky byli 
již zmiňovaní Bohumil Prusík a Josef Charvát.

Sám Pelnář se zpočátku hodlal věnovat ve své vědecké kariéře 
studiu nervových chorob, ale později jej zaujalo vnitřní lékařství, 
zejména infekční nemoci a poruchy vnitřní sekrece. Postupně v tomto 
oboru získal nesmírné znalosti. Napsal více než 170 odborných prací, 
ve kterých se zabýval infekčními chorobami, nemocemi pohybového 
aparátu, cévními chorobami, endokrinologií, gastroenterologií, ne-
frologií, kardiologií a hepatologií. Psal o problémech metabolismu, 
chorobách jater, slinivky břišní a krve. Pelnář patří také k zaklada-
telům československé neurologie, které věnoval rovněž řadu svých 
prací. Je autorem řady pověstných vtipných špalíčků (glos, které byly 
pravidelně otiskovány na poslední stránce Časopisu lékařů českých). 
V tomto časopisu byl od roku 1925 bezplatným redaktorem. V období 
první republiky byl také členem Státní zdravotní rady a předsedou 
II. třídy tehdejší České akademie věd a umění.

K jeho nejvýznamnějším pracím patří monografie Třes (1912), 
která následně vyšla i v němčině a ocenila ji celá Evropa, dále dílo 
nazvané Choroby poruch mimokorové šedi, vydané v roce 1923. 
Napsal i menší monografii o chorobách krajiny podjaterní, ale jeho 
životním dílem byla bezesporu pětisvazková učebnice Patologie 
a terapie nemocí vnitřních (napsaná s jeho spolupracovníky), která 
v prvním vydání vycházela v letech 1932–1948 a ve druhém vydání 
pak v letech 1940–1956.

Profesor Pelnář svým lékařům vykal (na rozdíl třeba od prof. 
Bohumila Prusíka), ale chtěl, aby si lékaři mezi sebou tykali. Při 

přednáškách mluvil jasně, srozumitelně, vtipně a bez papírů, což 
žádal i od svých žáků a spolupracovníků. Říkal: „Povídejte srozumi-
telně, jako byste to vykládali mamince. Vyberte si jednoho a tomu to 
povídejte…“. Byl velkým českým vlastencem a kromě jiného se snažil 
o posílení pozice Čechů v pohraničí. Přemluvil svého nadaného žáka 
a pozdějšího nástupce, již zmiňovaného Antonína Vančuru, aby 
ordinoval v letní sezóně v Mariánských Lázních.

Jeho první manželka pocházela také z Chodska, byla dcerou 
ředitele cukrovaru. Měli spolu tři syny, z nichž první zemřel ještě 
jako dítě, starší syn Josef se stal právníkem a mladší syn Přemysl 
pokračoval jako lékař v otcových stopách. Druhou jeho manželkou 
byla vdova po známém malíři a karikaturistovi Hugo Boettingerovi 
(1880–1934) a byla dcerou známého pražského nakladatele Otty, 
vydavatele populárního Ottova slovníku naučného.

Již zmiňovaný profesor Vladimír Vondráček uvádí ve své vzpo-
mínkové trilogii: „Pelnář byl střední postavy, měl veliké kouzlo osob-
nosti, kráčel velmi rychle, poněkud kupředu nakloněn s povystrčenou 
zadní partií, byl jako rtuZ.“ Se svou společností pravidelně chodil do 
Napoleonského salónku populární Zavřelovy restaurace v nové 
budově nádraží Františka Josefa (dnešního Masarykova nádraží). 
Byl považován za frankofila, měl řadu francouzských vyznamenání 
(včetně stužky Čestné legie), ale po zradě Francie při Mnichovské 
dohodě v roce 1938 všechna tato vyznamenání francouzskému vel-
vyslanci vrátil. 

Byl zakládajícím členem Purkyňovy společnosti pro bádání o duši 
a nervstvu, založené v roce 1919 a od počátku v ní zastával funkci 
místopředsedy, jejím předsedou byl profesor Antonín Heveroch 
(1869–1927). Po jeho smrti jí profesor Pelnář po tři roky předsedal. 
Později byl i předsedou jiné Purkyňovy společnosti Sdružení pro 
studium osobnosti a díla Jana Evangelisty Purkyně (1787–1869). Byl 
od roku 1952 jedním z prvních členů nově založené Československé 
akademie věd a mnohých zahraničních vědeckých společností a jeho 
dílo bylo vysoko hodnoceno i v cizině.

Josef Pelnář vytvořil vlastní internistickou školu a přivedl díky 
svým organizátorským schopnostem, vědeckému rozhledu a vysoké 
pracovní náročnosti českou interní medicínu na světovou úroveň. 
Zemřel v Praze 28. října 1964. Na hrobě si přál mít jen skromný 
nápis: „Josef Pelnář, český lékař“.

Mgr. Josef Švejnoha
U kombinátu 39
100 00 Praha 10 
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Edukace diabetiků

Konverzační mapy v edukaci diabetiků
Marie Divišová
edukační diabetologická sestra, OSVČ

Edukaci diabetiků chápeme jako výchovu k samostatnému zvládání diabetu 
a k lepší spolupráci se zdravotníky. Její smysl přesně vystihuje často používaný 
citát známé edukátorky paní Evy R. Saxl: „Chceš-li účinně pomoci hladovému, ne-
dávej mu rybu, ale nauč ho ryby lovit.“ 

Edukace pacientů 
s diabetem

Zdálo by se, že edukace diabetika ne-
bude nic zvláš6 složitého. Edukátor předá 
pacientovi příslušné teoretické znalosti, 
edukační materiály a předvede potřeb-
né dovednosti. Pacient si pak teorii za-
pamatuje, praxi si osvojí a ve spolupráci 
se zdravotníky se začne chovat ke svému 
zdraví zodpovědně.

Takto jednoduché to však není. Celý 
edukační proces je ovlivňován řadou růz-
ných faktorů. Aby byl úspěšný, je třeba 
se držet doporučených a ověřených edu-
kačních zásad (názornost, přiměřenost, 
motivace, spojení teorie a praxe, …), me-
tod (přednáška, rozhovor, diskuse, prak-
tické ukázky, …) i forem (individuální 
a skupinové) a zároveň je přizpůsobovat 
osobnosti pacienta (jeho individuálním 
vlastnostem, schopnostem a dovednos-
tem), jeho životnímu stylu (zaměstnání, 
vztah ke sportu, k jídlu, …), vlivu okolní-
ho prostředí a rodiny, jeho ekonomickým 
možnostem, závažnosti onemocnění, … 
Úspěšnost procesu edukace také zásad-
ním způsobem ovlivňuje osobnost eduká-
tora, zejména úroveň jeho znalostí, zku-
šenost, schopnost empatie a především 
jeho nevyčerpatelná trpělivost. Často až 
opakované vysvětlování základních infor-
mací postupně zbavuje pacienta stresu, 
obav a úzkosti z neznámé nemoci a po-
siluje důvěru ke zdravotníkům i víru ve 
vlastní smysluplnou budoucnost.

Edukaci diabetiků lze rozdělit na tři 
fáze. Každá z nich vyžaduje specifický 
přístup.

Počáteční (základní) fáze edukace – 
provádí se individuálně při zjištění diabe-
tu, nebo pokud nebyla dosud provedena. 
Pacient by se měl adekvátně smířit s ne-
mocí a zvládnout minimální základní zna-
losti, týkající se kompenzace diabetu, hy-
poglykemie, hyperglykemie, samostatné 

kontroly diabetu (self-monitoringu), tech-
niky aplikace inzulínu, terapie perorální-
mi antidiabetiky (PAD), diety, pohybové 
aktivity, případně redukce hmotnosti.

Komplexní (specializovaná) fáze edu-
kace – především skupinová, pro menší 
skupiny osob s obdobnou problematikou 
(4–8 pacientů léčených inzulínem i pro ty, 
kteří si inzulín neaplikují, …). Pacient již 
v této fázi má první praktické zkušenosti 
a zároveň se u něj v souvislosti s diabe-
tem a jeho léčbou objevují problémy, které 
chce řešit. Náplní této fáze je opakování 
základních informací o diabetu, kontro-
la diabetu za zvláštních situací, aktuální 
úpravy léčby, zvládání akutních komplika-
cí (hypoglykemie, hyperglykemie), preven-
ce pozdních komplikací, speciální úpravy 
stravy a režimu atd.

Reedukace (cílená) – individuální nebo 
skupinová. Jedná se o cílenou aktuální 
edukaci podle individuálních potřeb (tě-
hotenství, péče o nohy, novinky v diabe-
tologii, …).

Základním cílem edukačního procesu 
je zodpovědně se chovající a jednající dia-
betik, který si uvědomuje svoji nemoc, 
zná možné důsledky pozdních komplikací, 
chápe nezbytnost lékařských doporučení 
a přebírá odpovědnost za své zdraví.

Cestě k efektivnějšímu dosažení uvede-
ného cíle pomáhá zavádění nových pomů-
cek, metod a postupů. 

Konverzační mapy
Konverzační mapy jsou velmi zdaři-

lou pomůckou i metodou pro moderní 
edukaci s aktivní účastí diabetiků. Při 
lekci s využitím Konverzační mapy mají 
účastníci ve skupinách možnost projít 
zrychleným edukačním procesem, kte-
rý jim může pomoci účinně si ujasnit in-
formace týkající se jejich nemoci. Cílem 
takovéto edukace je vyvolat otevřenou 
diskusi účastníků.

Konverzační mapa o velikosti 1×1,5 m, 
která obsahuje různé barevné obrázky 
a scénky (viz obr. č. 1), je během lekce 
rozložena na stole a účastníci kolem sto-
jí nebo sedí tak, aby přečetli veškerý text 
a viděli na všechny obrázky na mapě. 
Skupina se postupně soustřeIuje na růz-
né sekce (témata), o kterých společně 
diskutuje. K jednotlivým tématům se po-
užívají konverzační karty, které edukátor 
rozdá. Účastníci čtou nahlas obsah karet 
a konverzují o něm. Tímto způsobem jsou 
všichni vtaženi do procesu edukace a lek-
ce dostane nádech hry.

Konverzační mapy jsou vytvořeny pro 
3–10 účastníků. Mohou to být lidé s dia-
betem, ale i jejich rodinní příslušníci, part-
neři, přátelé. Edukaci řídí vyškolená edu-
kační diabetologická sestra, která se ocitá 
v roli moderátora a psychologa zároveň. 
Jejím úkolem je představit mapu, vysvět-
lit postup, dohlížet, aby se diskuse drže-
la tématu, a klást doplňující otázky. Nut-
ností je, aby dokázala vytvořit přátelskou 
atmosféru a vyvolala zájem o edukaci. Ve 
skupině se schází různí lidé s různými po-
vahovými vlastnostmi a schopnostmi ko-
munikace. Moderátor musí být schopný 
usměrnit příliš aktivní účastníky, a naopak 
méně aktivní přimět k diskusi.

Čím méně moderátor mluví, tím lépe! 
I když se při edukaci s mapou stává, že 
moderátor musí zasáhnout a podat vy-
světlení nebo zodpovědět dotazy, zůstává 
jeho hlavním úkolem programově nastí-
nit účastníkům problémové situace, nad 
kterými musí každý samostatně přemýš-
let, aktivně je řešit a své závěry konfron-
tovat s názory ostatních členů skupiny 
i moderátora.

Program „Konverzace o diabetu“ obsa-
huje čtyři základní Konverzační mapy:

1. Konverzační mapa „Život s diabe-
tem“ poskytuje základní přehled o diabe-
tu (co je to diabetes, typy diabetu, nejběž-
nější mýty o diabetu, kritéria kompenzace 
diabetu, základy self-monitoringu, …).

2. Konverzační mapa „Jak funguje dia-
betes“ obsahuje podrobné informace 
o patofyziologii diabetu 2. typu. Zamě-
řuje se na to, co se odehrává v těle dia-
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betika 2. typu. Velmi názorně ukazuje 
inzulínovou rezistenci a léčbu diabetu 
2. typu PAD. 

3. Konverzační mapa „Zdravé stravová-
ní a pohybová aktivita“ se zaměřuje na 
změny životního stylu, zásady zdravého 
stravování, pohybového režimu, na po-
travinové skupiny, … Účastníci by měli 
zjistit, jaké změny ve vlastním jídelníčku 
a pohybových aktivitách je třeba učinit.

4. Konverzační mapa „Zahájení léč-
by inzulínem“ pokrývá základní otázky 
ohledně začátku inzulínové léčby (druhy 
inzulínů, místa aplikace, pravidlo rota-
ce, hypoglykemie – její příčiny, příznaky 
a léčba, cílové hodnoty glykemie, aktuální 
úpravy dávek inzulínu, …).

Práce s Konverzačními mapami

S Konverzačními mapami jako s moder-
ní názornou edukační pomůckou a meto-
dou jsem se poprvé seznámila před dvěma 
roky. Zúčastnila jsem se školící akce, kde 
byly mapy představeny skupině edukač-
ních sester. Abychom dokonale poznaly, 
co edukace obnáší, ocitly jsme se v roli 
pacientů. Školení bylo zábavné a pouč-

né. Neuměla jsem si však představit, jak 
pacienti přijmou nezvyklý způsob vzdě-
lávání, ani kteří diabetici budou pro tuto 
edukaci vhodní.

První „pokusnou“ skupinou byli členo-
vé Svazu diabetiků v Poděbradech. Výho-
dou bylo, že jsme se znali z předchozích 
akcí. Poděbradští diabetici byli velmi tole-
rantní. Velkoryse přehlíželi mou nejistotu 
i časté nahlížení do příručky moderátora, 
která je návodem pro vedení edukační 
lekce. Přesto se edukace líbila a účastníci 
měli zájem o její pokračování.

Konverzační mapy stále používám pro 
členy Svazu diabetiků. Jedná se o předem 
utvořené skupiny lidí, kteří mají zájem se 
edukačních lekcí zúčastnit. Je výhodou, 
že se navzájem znají, a tak při edukaci 
panuje velmi přátelská a uvolněná at-
mosféra. Nevýhodou někdy je, že jsou to 
většinou letití diabetici s pocitem, že vše 
vědí. Mají „zaběhlé“ návyky, které někdy 
urputně brání.

Mapy používám i pro čerstvě diagnos-
tikované diabetiky, účastníky edukačně 
motivačního 14denního pobytu v lázních. 
Tito pacienti mají za sebou většinou pou-
ze základní edukaci v ordinaci svého dia-

betologa. Edukační pobyt slouží k utřídění 
a rozšíření znalostí o diabetu. Edukace je 
pro tyto diabetiky povinná, nebo6 je sou-
částí lázeňské léčby, kterou hradí pojiš-
6ovna. Sami zatím nestihli získat špatné 
návyky a většinou vítají každou novou 
informaci o diabetu. Při úvodní edukaci 
však bývají spíše rozpačití. Vzájemně se 
neznají a někdy se i stydí.

Konverzační mapy využívám také při 
edukacích v diabetologických ambulan-
cích. Zájem o tuto novou pomůcku (me-
todu) projevili i lékaři, u kterých edukace 
provádím. Většinou si ji i sami vyzkouše-
li. Pacienty pro edukaci vybírá diabetolog. 
Jsou to čerstvě zjištění diabetici, nebo dia-
betici, u kterých předchozí edukace nebyly 
dostatečně účinné. Většinou se poprvé se-
tkávají s někým, kdo řeší stejný nebo po-
dobný problém, a6 už v dietě, léčbě či reži-
mu, což má pozitivní vliv na jejich motivaci 
zodpovědně se věnovat svému zdraví.

Konverzační mapa
„Zahájení léčby inzulínem“

Tuto mapu bych nyní chtěla podrobně-
ji představit.

Edukace diabetiků

Obr. č. 1: Konverzační mapa „Zahájení léčby inzulínem“
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V případě, že je diabetik převeden na 
léčbu inzulínem, je většinou hospitali-
zován. V rámci hospitalizace absolvuje 
úvodní edukaci, kde se musí se seznámit 
s inzulínovým perem, zvládnout techniku 
aplikace inzulínu a vše, co s léčbou inzu-
línem souvisí. Je poučen o hypoglykemii, 
hyperglykemii a self-monitoringu. Jsou 
mu též vysvětleny základy diety. Po „vstře-
bání“ informací získaných během úvodní 
edukace a s prvními vlastními zkušenost-
mi může absolvovat edukaci ve skupině 
pomocí Konverzační mapy „Zahájení léč-
by inzulínem“ (obr. č. 1). 

Jednotliví účastníci se nejprve představí 
a každý řekne, co by se v této lekci chtěl 
dozvědět. Vše si zaznamenám, abych se 
na závěr ujistila, že jsme všechny námě-
ty probrali. Poté rozdám témata konver-
zace a poprosím, aby text na kartě někdo 
přečetl nahlas. Témata konverzace jsou 
následující: 

1. Jaké máte pocity se zahájením léč-
by inzulínem

2. Co je to inzulín a proč pacienti s dia-
betem 2. typu často potřebují zahá-
jit léčbu inzulínem

3. Přínos léčby inzulínem
4. Druhy inzulínu a důležité informa-

ce k užívání inzulínu
5. Cíle (cílové hodnoty) a důležitost 

monitoringu (měření)
6. Zvládání hypoglykemie
7. Schopnost analyzovat změny hod-

not glykemie a provádět úpravy
Po přečtení témat si společně prohléd-

neme mapu a každý řekne, která situace 
nebo obrázek ho na ní nejvíce zaujal. Vždy 
se účastníků zeptám, jak se cítili, když 
jim lékař oznámil nutnost zahájení léčby 
inzulínem, jak se cítí nyní a z čeho mají 
obavy. Do konverzace se v tento moment 
začnou zapojovat i ti, kteří jinak nemíva-
jí odvahu mluvit nahlas o svých problé-
mech a pocitech.

Dále se věnujeme informacím o inzu-
línu. Rozdám karty „Mýty a fakta o in-
zulínu“. Z názvu je zřejmé, že diskuse 
se bude týkat toho, zda je výrok na kartě 
pravdivý. Následně kartu správně uložíme 
na příslušné místo mapy. Uvedu příklad 
jedné z karet: 

„Mýty a fakta o inzulínu“ – Pokud moje 
slinivka stále vyrábí inzulín, pak nepo-
třebuji zahájit inzulínovou léčbu. 

Posléze hovoříme o výhodách léčby in-
zulínem. Každý řekne, jaké má pro něj 
léčba inzulínem výhody, z čeho má oba-
vy a zda má léčba nějaká rizika. Diabetici 
dále diskutují o druzích inzulínu a o rozdí-

lu mezi bazálním a bolusovým inzulínem. 
Opět se používají příslušné karty. Text na 
kartě je přečten nahlas a hodnotí se, zda 
daný druh patří mezi bazální, bolusové, 
nebo mixované inzulíny. Poté je karta ulo-
žena na odpovídající místo na mapě. Opět 
uvedu příklad:

Karta „Druhy inzulínu“ – Dlouhodobě 
účinkující analogový inzulín bývá apliko-
ván jedenkrát denně, aby pokryl bazál-
ní potřebu inzulínu přibližně 24 hodin. 
Nemusí být podáván s jídlem, protože 
nemá „vrchol“ aktivity. Je na pohled čirý. 
Znáte takový inzulín?

Každý z účastníků řekne název svého in-
zulínu a snaží se jej správně zařadit.

Dalším tématem jsou místa aplikace 
inzulínu. Rozdám karty „Pravidlo rota-
ce“. Příklad:

Karta „Pravidlo rotace“ – Přibližně 
stejná oblast ve stejném čase každý den. 
Má toto pravidlo nějaký význam? 

Dále probíráme praktické záležitosti, 
které je třeba mít na paměti (skladování 
inzulínu, inzulín a cestování, vynechání 
injekce inzulínu a řízení auta s inzulínem). 
V další sekci se diskutuje o self-monito-
ringu – jak často a kdy měřit glykemii, 
jaké jsou největší přínosy měření glyke-
mie nebo jeho stinné stránky. Velmi dů-
ležitým tématem je hypoglykemie. Dia-
betici diskutují o příčinách, příznacích 
a léčbě hypoglykemie. Každý uvede své 
zkušenosti.

Poté procvičujeme, jak upravovat léčbu 
v návaznosti na změny hodnot glykemie 
v modelových situacích. Rozdám karty 
„Použití vašich výsledků – Příklad č. 1“ 
(kartu, která slouží k procvičování aktu-
álních úprav inzulínu, vidíte na obrázku 
č. 2). Následují otázky, které se vztahují 
k naměřeným hodnotám glykemií. Dia-
betici hledají příčinu vzniku kolísavých 
glykemií a společně problém řeší. Je dáv-

ka inzulínu správná? Nedošlo k vynechání 
snídaně či svačiny? Jsou snídaně a svačina 
dostatečné? Není dostatečně kompenzo-
vaná ranní aktivita? Glukometr nepřesně 
měří? Pokud vyřešíme tuto kartu, přejde-
me k příkladům č. 2 a 3.

Práce s Konverzační mapou umožňuje 
také přizpůsobovat edukaci jednotlivým 
členům skupiny. Na začátku lekce požá-
dám účastníky, aby si připravili jednu 
otázku k tématu „co se chci dozvědět“ 
a jednu osobní otázku „jaký mám pro-
blém, s čím potřebuji poradit“. V průbě-
hu edukace dbám na to, aby byly všechny 
otázky zodpovězeny. Na závěr lekce každý 
člen skupiny shrne, co nejdůležitějšího se 
dozvěděl a co udělá pro zlepšení kompen-
zace svého diabetu. Většina vyplní i kartu 
„Mé cíle“. Já si v této fázi kontroluji, zda 
účastníci dostali odpovědi na své původ-
ní otázky a zda je pochopili.

Závěr
Konverzační mapy používám velmi 

ráda. S nimi je edukace účinnější, je zábav-
ná i poučná a postupně nikdo neodolá ak-
tivně se zapojit do řešení předkládaných 
problémů. Účastníci nejenže přijímají to, 
co jim sděluje zdravotník, ale mají také 
možnost vyslechnout odpovědi jiných 
pacientů. Jsou vtaženi do diskuse, kde 
obhajují své závěry a mohou i polemizo-
vat s názory ostatních. Přirozeným způ-
sobem se tak dostávají k dalším informa-
cím o moderní léčbě diabetu, popřípadě 
si zopakují potřebné znalosti novým způ-
sobem a svým aktivním přístupem v nich 
nalézají nové souvislosti.

Moderní edukace diabetika upřednost-
ňuje individuální a skupinové formy edu-
kace, preferuje metody (diskuse, řešení 
problémů, beseda, …), kdy se pacienti ak-
tivně zapojují a zároveň sdílejí své osob-

ní zkušenosti s lidmi v podobné si-
tuaci. Využívá moderní edukační 
materiály a názorné pomůcky. Její 
nezbytnou součástí je neustálé ově-
řování získaných vědomostí v praxi. 
Konverzační mapy vyhovují všem 
uvedeným principům v dostatečné 
míře a tím umožňují edukátorovi 
dosáhnout vysoké kvality edukace 
diabetiků.

Moderní edukace diabetiků – to 
je také edukace s Konverzační ma-
pou.

Kontakt:
mariedivis@seznam.cz

Obr. č. 2: Karta „Použití vašich výsledků – Příklad č. 1“
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Výživa ve zdraví i nemoci

Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života. Jídlo 
je nutné pro zajištění energetických potřeb organismu, pro růst, obnovu tkání i roz-
množování. Výživa v jednotlivých obdobích života má svá specifika, stejně jako při 
některých onemocněních. U cukrovky 1. i 2. typu, řady metabolických onemocnění 
(např. u fenylketonurie, laktózové intolerance nebo celiakie) jsou dietní opatření 
základním kamenem jejich terapie. Při léčbě řady dalších nemocí má vhodně se-
stavená dieta své nezastupitelné místo, by6 není primární. Nicméně je všeobecně 
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. 

Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha

II. díl – Výživa v těhotenství a při kojení

Výživa v těhotenství

Kvalita výživy je velmi důležitá již v ob-
dobí před otěhotněním. Charakter výživy 
ovlivňuje plodnost a kvalitu vajíček, má 
vliv na zdárný průběh těhotenství, snižuje 
riziko vzniku řady malformací a ovlivňuje 
porodní hmotnost novorozence. Důležitá 
je také souvislost výživy a tělesné hmot-
nosti matky před těhotenstvím, protože 
tento faktor úzce souvisí s porodní hmot-
ností novorozence.

Vedle optimálního energetického příjmu 
a příjmu základních živin je důležitý hlav-
ně dostatečný příjem kyseliny listové, žele-
za, nenasycených mastných kyselin, vápní-
ku a hořčíku. Před těhotenstvím je důležité 
myslet celkově na úpravu životního stylu, 
tzn. nekouřit a omezit příjem alkoholu.

Důležitost výživy v době těhotenství je 
nasnadě. Cílem je zajištění optimálních pod-
mínek pro růst plodu při zachování dobré-
ho nutričního stavu matky. Výživa matky 
v době před těhotenstvím a v jeho průbě-
hu je také rozhodující pro správné „napro-
gramování“ směrem ke štíhlosti. In utero 
a v raném dětství se zakládá množství tu-
kových buněk, což může rozhodovat o bu-
doucí obezitě. Kritickou dobou z hlediska 
počtu tukových buněk je období od 30. týd-
ne gravidity do jednoho roku života. V ná-
sledujícím období se tedy množství tukové 
tkáně zvyšuje v důsledku rostoucí velikosti 
tukových buněk, nikoli jejich počtu.

Výživa v těhotenství má být pestrá, vy-
vážená a dobře stravitelná. Rozhodně ne-
platí, že je potřeba jíst za dva, nebo že lze 
v těhotenství popustit uzdu chutím a jíst 
vše, co se mi zlíbí. Přiměřenost, kvalita 
a doplnění o pohyb je jednou ze záruk 
zdárného průběhu těhotenství.

Vzhledem k častému pálení žáhy, ne-
volnostem až zvracení je kladen důraz 
na pravidelný jídelní režim (nejlépe malé 
porce častěji) a omezení tučných a dráž-
divých pokrmů. Pro zmírnění nauzey 
a zvracení se doporučuje sníst ráno, ješ-
tě před vstáváním, sacharidový pokrm, 
např. pár piškotů nebo banán. Při tepel-
né úpravě je upřednostňováno vaření, 
dušení, zapékání nebo pečení na malém 
množství tuku.

Potřeba energie
Obecně platí, že v prvním trimestru 

není nutné zvyšovat energetický příjem, 
od 2. trimestru počítáme +150–200 kcal/
den. Potřeba energie se odvíjí také od 
přiměřeného váhového přírůstku. Opti-
mální váhový přírůstek činí u zdravých 
žen v dobrém nutričním stavu 10–12 kg, 
u žen podvyživených nebo adolescentek 
14 kg, obézní ženy by měly mít hmotnost-
ní přírůstek v rozmezí 4–8 kg. Hmotnost 
je jedním z velmi sledovaných paramet-
rů v prenatálních poradnách, protože jak 
nízký, tak vysoký přírůstek na váze může 
být rizikový.

Nadbytečný energetický příjem vede 
k nadměrnému váhovému přírůstku matky, 
přičemž se stoupajícím BMI se zvyšuje rizi-
ko řady onemocnění, která jsou nebezpeč-
ná jak pro matku, tak pro plod. Obézní ženy 
mají častěji diabetes 2. typu a jsou ve zvý-
šené míře ohroženy rozvojem gestačního 
diabetu. Studie ukazují, že děti, které byly 
v těhotenství vystaveny hyperglykemii, jsou 
v dospělosti častěji obézní. Děti diabetiček 
se často již rodí s vysokou porodní hmotnos-
tí (nad 4 000 g) a tento trend přetrvává celé 
dětství a přechází až do dospělosti.

Nedostatečný energetický příjem zvyšu-
je pravděpodobnost spontánních potratů, 
předčasných porodů, růstové retardace 
a nízké porodní hmotnosti. Jedinec, který 
byl během intrauterinního vývoje vysta-
ven podvýživě, je v dospělosti ve zvýšené 
míře ohrožen vznikem mnoha závažných 
onemocnění. Jedná se hlavně o abdominál-
ní obezitu, diabetes 2. typu, vysoký krevní 
tlak a poruchy lipidového metabolismu. 

Bílkoviny
Podle doporučení by měl být minimál-

ní denní příjem bílkovin 1,1 g/kg tělesné 
hmotnosti/den (vztaženo ke hmotnos-
ti před těhotenstvím). Studie poukazují 
na přímou úměru mezi příjmem bílkovin 
a délkou a hmotností novorozence. Nedo-
statek bílkovin také představuje riziko pro 
vývoj plodu a jeho mozku, protože může 
dojít ke zpomalení myelinizace.

Důraz by měl být dáván na kvalitní bílko-
viny, aby byl pokryt příjem všech nezbyt-
ných aminokyselin. Ve výběru je vhodné 
upřednostňovat méně tučné bílkovinné 
zdroje, aby nedocházelo zbytečně k nad-
měrnému příjmu tuků. Dobrými bílkovin-
nými zdroji jsou mléko a mléčné výrobky, 
sýry, libové maso a ryby, vaječný bílek. Bíl-
koviny jsou obsaženy také v potravinách 
rostlinného původu (obiloviny, luštěniny), 
ale nemají všechny esenciální aminokyse-
liny v potřebném množství nebo poměru. 
Z toho také vyplývá, že v době těhotenství 
a laktace není v žádném případě doporu-
čováno alternativní stravování (především 
veganství, makrobiotika).

Tuky
Doporučení pro příjem tuků v době těho-

tenství se neliší od doporučení pro běžnou 
populaci. Tuky by neměly převýšit 30    % 
energetického příjmu, přičemž je vhodné 
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omezovat příjem nasycených tuků (sádlo, 
máslo, tučné maso, plnotučné mléčné vý-
robky atd.) a upřednostňovat tuky nena-
sycené (oleje, margaríny, rybí olej a ryby), 
které jsou zdrojem esenciálních mastných 
kyselin. Ve vztahu k těhotenství má nej-
větší význam kyselina dokosahexaenová 
(DHA) z řady n-3 mastných kyselin. Dosta-
tek n-3 mastných kyselin je důležitý pro 
vývoj nervové soustavy a zraku (zejména 
jeho ostrosti) u plodu, snižuje riziko před-
časného porodu, těhotenské preeklampsie 
(závažný stav charakterizovaný vysokým 
krevním tlakem, bílkovinou v moči a oto-
ky) a nízké porodní hmotnosti. Doporučená 
denní dávka DHA je 300 mg. Přirozeným 
a bohatým zdrojem n-3 mastných kyselin 
jsou především mořské ryby, které by měly 
být konzumovány alespoň dvakrát týdně. 

Kyselina listová
Vztah mezi příjmem kyseliny listové 

a snížením rizika vzniku defektů neurální 
trubice je znám již dlouhou dobu. Hypo-
vitaminóza je také dávána do souvislosti 
s předčasnými porody a zvýšenou potra-
tovostí. Z těchto důvodů se doporučuje že-
nám, které plánují otěhotnět, užívat alespoň 
1 měsíc před plánovaným otěhotněním ky-
selinou listovou. Doporučená dávka kyseli-
ny listové je 0,4 mg/den. U žen, u kterých 
se v předcházejícím těhotenství objevil de-
fekt neurální trubice, je doporučená dávka 
kyseliny listové 4 až 5 mg/den. K zajištění 
doporučené denní dávky kyseliny listové 
je optimální využít některý z komerčně vy-
ráběných preparátů, protože pokrýt toto 
množství z přírodních zdrojů nebývá vždy 
lehké. Jen pro ilustraci: 0,4 mg je obsaženo 
ve 400 g listové zeleniny, v 1 kg ovoce, ve 
450 g oříšků nebo 1,2 kg sýra.

Jód
Jód je dalším prvkem, který sehrává ve 

výživě těhotných žen stěžejní úlohu. Ne-
dostatečný příjem je spojen s potraty, níz-
kou porodní hmotností a vyšší poporodní 
úmrtností. Děti se mohou rodit s vroze-
ným kretenismem nebo novorozeneckou 
hypotyreózou. Česká republika patří mezi 
země s nízkým obsahem jódu v půdě, pro-
to ani v ovoci nebo zelenině není jeho ob-
sah vysoký. V současnosti je nejvýznam-
nějším zdrojem jódu jodizovaná sůl a dále 
mléko a mléčné výrobky, protože jód je 
přidáván do krmných směsí dojnic.

Železo
Nedostatečný příjem železa bývá u žen 

velmi častý, což je dáno jednak jeho níz-

kým příjmem ve stravě, jednak zvýšenými 
ztrátami v průběhu menstruačního krvá-
cení. Nedostatek železa je přitom velmi 
rizikový, protože zvyšuje riziko anemií. 
S anemií stoupá riziko potratu, předčas-
ného porodu a nízké porodní hmotnosti 
novorozence. Doporučená dávka žele-
za v případě potvrzené anemie je 50 až 
100 mg, v ostatních případech 28 mg. Je 
možné pokrýt ji z přírodních zdrojů, kte-
rými jsou zejména maso a játra. Využitel-
nost železa z rostlinných zdrojů je nízká, 
což je např. u špenátu dáno přítomností 
kyseliny fytové. Biologickou dostupnost 
železa zvyšuje vitamin C, proto je vhod-
né zapít tabletku železa pomerančovým 
džusem. 

Vápník a hořčík
Dostatečný příjem vápníku je nezbytný 

pro správnou stavbu kostí plodu. Vápník 
má důležitou úlohu také v prevenci před-
časných porodů, zmírňuje křeče v nohou 
během těhotenství a napomáhá v odstra-
nění únavy a poporodních depresí. Pokud 
je příjem vápníku nedostatečný, začne se 
uvolňovat ze zásob matky, které tak hrozí 
osteoporóza a zvyšuje se i riziko vzniku 
zubního kazu. Doporučená denní dávka 
vápníku od 2. trimestru je 1 500 mg. Ideál-
ním zdrojem jsou mléčné výrobky, vhodná 
je však i suplementace, nejlépe společně 
s hořčíkem (zvyšuje resorpci vápníku ze 
zažívacího traktu a zabraňuje případné-
mu deficitu hořčíku při dlouhodobém uží-
vání vápníku).

Hořčík plní v organismu celou řadu 
důležitých funkcí, je proto nezbytný pro 
zdárný průběh těhotenství a pro vývoj 
plodu. Nedostatečný příjem je dáván do 
souvislosti s gestózami, svalovými křeče-
mi, předčasnými děložními kontrakcemi 
a předčasným porodem. Dobrým zdrojem 
hořčíku jsou luštěniny, ořechy, maso, ovo-
ce a zelené natě.

Dalšími látkami, jejichž význam ve vý-
živě těhotných stoupá, je zinek (nedo-
statek vede k retardaci plodu), vitamin 
D (nedostatek je spojen s osteomalacií 
a deformitami pánve, nízkou porodní 
hmotností, novorozeneckou hypokalce-
mií a křečemi) a vitamin B2 (riziko před-
časného porodu).

Na druhé straně je potřeba se v těho-
tenství vyvarovat nadbytečného příjmu 
vitaminu A, jelikož působí teratogenně. 
Zdrojem jsou játra a vnitřnosti, proto je 
dobré konzumovat podobné potraviny 
v omezeném množství.

Samozřejmostí by mělo být vynechání 
alkoholu a pokud žena před těhotenstvím 
kouřila, měla by přestat. Kouření v těho-
tenství přináší pro nenarozené dítě řadu 
metabolických rizik. Je prokázáno, že děti 
kuřaček jsou v dospělosti častěji obézní 
a mají i vyšší riziko vzniku diabetu 2. ty-
pu. Riziko obezity je zvýšené i navzdory 
faktu, že se děti kuřaček rodí s nižší po-
rodní hmotností.

Výživa kojících
Výživa v době kojení je neméně důleži-

tá, protože kvalita výživy matky se přímo 
odráží v kvalitě mléka, a to zejména v pří-
padě vitaminů skupiny B, vitaminu A, jódu 
a selenu. Nutný je pravidelný přísun živin, 
které se neukládají do zásob, což jsou bílko-
viny a vitaminy rozpustné ve vodě. Koncen-
trace kyseliny listové, vitaminu D, vápníku, 
železa, zinku a mědi v mateřském mléce je 
zajištěna ze zásob matky a nezávisí na ak-
tuálním příjmu potravou. Jejich dostatečný 
příjem stravou je ale důležitý pro matku, 
aby byly chráněny její zásoby.

Kojení je bezesporu nejvhodnějším 
způsobem výživy pro dítě, protože ma-
teřské mléko je svým složením a proměn-
livostí jedinečné. Kojení přináší výhody 

Poznámka: u některých nutrientů nejsou k dispozici dopo-
ručené dávky pro Českou republiku, jsou tedy uvedeny údaje 
stanovené Světovou zdravotnickou organizací (WHO) nebo 
hodnoty používané v USA či v Evropě.

energie 
+ 150–200 kcal/den 
(průměr 11 000 kJ)

bílkoviny (g) 90 

tuky 30 % energetického 
příjmu

vápník (mg) 1 500

vitamin A (µg RE) 1 100

vitamin E (mg α TE) 14 

vitamin D (µg) 10 (WHO, USA) 

vitamin C (mg) 120

vitamin B1 (mg) 1,2

niacin (mg NE) 1,6 

vitamin B2 (mg) 14,7–15–18 (WHO, 
Evropa, USA) 

vitamin B6 (mg) 1,6–1,9 (Evropa, USA) 

vitamin B12 (µg)  1,4–1,6–2,6 (WHO, 
Evropa, USA)

kyselina listová (µg) 370 – 470– 400– 600 
(WHO, Evropa, USA) 

železo (mg) 28

jód (µg) 130 – 175 – 200 (Evropa, 
USA, WHO)

Tab. č. 1: Doporučený příjem energie, hlavních 
živin a vybraných vitaminů a minerálních látek 
pro těhotné
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nejen pro dítě, ale i pro matku, význam-
ný je i psychologický a ekonomický profit. 
WHO a Dětský fond OSN (UNICEF) doporu-
čují výlučné kojení do šesti měsíců věku 
dítěte, zavádění příkrmů až po šestém 
měsíci a současné pokračování v kojení 
s příkrmem do dvou let věku dítěte. Ko-
jení je samozřejmě podporováno v porod-
nicích, kde jsou prosazovány hlavní zása-
dy podpory kojení, vydané WHO/UNICEF 
v roce 1989 („10 kroků k úspěšnému ko-
jení“). Hlavní cíle tohoto dokumentu lze 
shrnout do následujících bodů:

• zahájení kojení do půl hodiny po po-
rodu;

• naučení matek správné technice ko-
jení;

• rooming-in a kojení bez omezení dél-
ky a frekvence;

• nepoužívání dudlíků, lahviček;
• pomoc při problémech s kojením;
• zákaz propagace výrobků umělé vý-

živy.
U kojených dětí je popisován nižší vý-

skyt a intenzita průjmových onemocnění, 
respiračních onemocnění, zánětů středouší 
a infekcí močových cest. Kojení má ochran-
ný vliv před výskytem syndromu náhlého 
úmrtí, diabetu 1. typu, Crohnovy choroby 
a ulcerózní kolitidy, lymfomu a alergií.

U matky dochází po porodu vlivem ko-
jení k méně intenzivnímu poporodnímu 
krvácení a rychlejšímu zavinování dělohy. 
Kojící matky rychleji dosahují předporod-
ní hmotnosti, kojení je také prevencí oste-
oporózy a snižuje riziko vzniku karcinomu 
ovarií a karcinomu prsu.

Hlavními důvody, proč matka nekojí, 
jsou nedostatečná sebedůvěra, popř. ne-

dostatečná informovanost. Z toho také 
vycházejí hlavní oblasti působení zdra-
votních sester. Posílení sebedůvěry, psy-
chologická příprava, podpora nástupu 
laktace, včasné přiložení k prsu, správná 
poloha matky a dítěte, správné uchopení 
prsu ústy dítěte a správná technika sání 
jsou pro úspěšné kojení stěžejní.

Výživa kojících žen má být opět pestrá, 
vyvážená a lehce stravitelná. Je vhodné vy-
varovat se smažených, tučných a kořeně-
ných jídel. Pokud dítě trápí bolesti břicha, 
je doporučováno popíjení čajů s fenyklem 
nebo dalšími protinadýmavými látkami. 
Kojící žena nesmí zanedbávat pitný režim, 
přestože příjem tekutin nemá výraznější 
vliv na množství vyprodukovaného mléka.

V době kojení se nedoporučuje razant-
nější hubnutí, protože škodliviny (např. 
polychlorované bifenyly) uložené v tuko-
vých zásobách by se začaly uvolňovat do 
mléka. Hubnutí má být pozvolné, opti-
mální hmotnostní úbytky nemají převýšit 
0,5 kg za měsíc.

Čeho se má kojící žena vyvarovat?

Alkohol – Vylučuje se do mateřského 
mléka a ovlivňuje jeho senzorickou kva-
litu, snižuje produkci mléka, ovlivňuje 
spouštěcí reflex a vede k poruchám spán-
ku dítěte. Malé množství alkoholu na zá-
vadu není, protože v nízkých dávkách 
etanol do mateřského mléka nepřechází.

Kofein – Studie nepotvrzují negativní 
vliv na dítě při běžném příjmu. Vysoký 
příjem způsobuje podrážděnost, poru-
chy spánku a snižuje obsah železa v ma-
teřském mléce.

Kouření má jednoznačně negativní 
dopad. Snižuje objem mléka, zpomaluje 
růst dítěte, děti neprospívají, jsou častě-
ji nemocné, mají i zvýšené riziko syndro-
mu náhlého úmrtí. Nikotin v mateřském 
mléce negativně ovlivňuje činnost trávi-
cího ústrojí dítěte a způsobuje zvracení 
a špatné sání.

Jak se pozná úspěšné kojení?

Nejdůležitějším měřítkem je prospívání 
dítěte. Při kojení je slyšet polykání, dítě 
má 6–8 pomočených plen za den a ně-
kolik stoliček denně. Když je kojení „za-
běhnuté“, nemusí být stolička až několik 
dní. Dříve tradovaná zelená stolička není 
projevem nedostatečného příjmu mléka. 
Na nedostatečné kojení upozorňuje méně 
pomočených plen, hnědá páchnoucí sto-
lice s hlenem, plochá váhová křivka a ne-
klid dítěte. 

Tab. č. 2: Doporučený příjem energie a vybraných 
nutrientů pro kojící ženy

energie 12 000 kJ

tuky do 30 % z celkového 
energetického příjmu

bílkoviny (g) 100

vápník (mg) 2 000

vitamin A (µg RE) 1 200

vitamin C (mg) 130

vitamin B1 (mg) 1,4

vitamin B2 (mg) 1,8

železo (mg) 24

Tradiční odborné setkání proběhne v rámci 47. diabetologických dnů v Luhačovi-
cích (bližší informace na stránkách ČDS – www.diab.cz, nebo na stránkách pořadate-
le, společnosti Galén-Symposion – www.gsymposion.cz).

Přihlášky k aktivní účasti a abstrakta je třeba zaslat do 28. února 2011 předsedkyni 
Sekce sester ČDS Jitce Andráškové (jitka.andraskova@fnusa.cz).

Informace o doporučeném formátu abstrakt budou zveřejněny na stránkách Sekce 
sester ČDS (www.diab.cz). 

Pozn.: u abstrakt označte, zda se jedná o přednášku, nebo poster.
Sborník abstrakt bude – stejně jako v předchozích letech – vydán v podobě samo-

statného suplementa časopisu Sestra v diabetologii.
Bude k dispozici účastníkům pracovního dne, předplatitelé časopisu Kazuistiky 

v diabetologii si jej mohou bezplatně objednat v redakci Nakladatelství GEUM, s. r. o. 
(Nádražní 66, 513 01 Semily, e-mail: geum@geum.org).

XVII. pracovní den Sekce sester ČDS
15. dubna 2011, Luhačovice Časopis pro lékaře a zdravotní sestry
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