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Současný západní svět je, zdá se, poněkud rozpolcen. Současná věda (a medicína) dosáhla obrovského 
pokroku, známe, umíme a dokážeme věci, o kterých se nám dříve ani nesnilo. Dalo by se říci, že o tom, jak 
funguje svět, víme daleko více než před deseti, sto či pěti sty lety. 

Je tomu ale skutečně tak? Mé tvrzení obsahuje „drobnou“ nepřesnost, jež se skrývá v onom generalizujícím 
MY. Pokud bychom totiž zkoumali, co o „fungování světa a podstatě dějů“ ví běžný smrtelník, zjistili bychom 
překvapivé skutečnosti.

Věda a její výsledky se v dnešní době stávají téměř výlučnou doménou specialistů jednotlivých suboborů. 
Rovnocenným diskusním partnerem je dnes vědci prakticky jen kolega stejného oboru, specialisté příbuzných 
oborů jsou schopni jeho výzkum pochopit… Kvantový fyzik či analytický chemik pak musí třeba k lékaři či 
systematickému biologovi přistupovat jako k (možná) poučenému laikovi. 

První slabina je nasnadě – je jí čím dál těžší spolupráce mezi jednotlivými obory. 
Druhá už tak zjevná není, ale možná má stejné, ne-li větší, dopady na využití výsledků vědeckých výzkumů, 

v případě medicíny pak na klinickou praxi. I současná věda se snaží výsledky svého bádání popularizovat, 
zprostředkovat je odborníkům jiných oborů i široké veřejnosti a formovat tak veřejné mínění. Mám však inten-
zivní pocit, že popularizace autentické vědy na celé čáře prohrává s virtuálním světem zábavy. Podíváme-li se 
na průzkumy, které sledují, odkud většina našich spoluobčanů čerpá své představy o světě, zjistíme, že veřejné 
mínění formují televizní seriály a nejčtenějším „deníkem“ v České republice je Blesk. Důsledkem je pitoreskní 
vidění světa, zahrnující pokroucený obraz vlastní historie (formovaný téměř smyšlenými obrozeneckými báchor-
kami předminulého století), současného světa jinde (cizina se skládá z pláží, zábavních středisek, nákupních 
center a zbylé části planety, tvořené špínou a nebezpečnými lidmi) i vědy a techniky, medicínu nevyjímaje. 
Nejen děti, ale ani většina dospělých nedokáže ve skutečnosti odlišit vědeckou realitu a její možnosti od fikce, 
šarlatánství či čirého bláznovství.

Těžko se jim ovšem divit. Zapnete-li televizi, zjistíte třeba to, že nejdůležitějším chemickým procesem je 
silanizace či persilace, neandrtálci lovili dinosaury a základním prostředkem kriminalistické vědy jsou „vidění“ 
kriminalistů. Zdá se Vám to absurdní? Pak nahlédněte do průzkumů veřejného mínění. Tato skutečnost však 
má zásadní dopad na komunikaci mezi námi navzájem, na autoritu vědců a pochopitelně i lékařů a jejich 
možnost ovlivnit své pacienty odborným názorem, radou, doporučením.

Současná západní medicína je postavena na „důkazech“ (evidence-based medicine). Všichni si jistě 
uvědomujeme, jak nesmírně je to potřebné. V praxi se pak pochopitelně ukazuje i řada omezení a limitů. Ten 
nejzjevnější z nich spočívá v tom, co „důkazy“ zatím pokryto není, nebo nikdy nebude. Pragmatickým přístu-
pem je tedy přijmout evidence-based medicine jako princip, nikoli však dogma. Ale to platí o všech nástrojích 
– každý je třeba užívat s rozmyslem – tedy přemýšlet o jeho použití. 

Toto suplementum má za cíl zprostředkovat výsledky zajímavých klinických studií našeho oboru z poslední 
doby, nebo na ně (v případě studií uvedených „jednou větou“) alespoň upozornit pro další studium v originál-
ních pracích. Rádi bychom pokračovali dalším suplementem přesně za rok a doplnili jej nejen o nové studie, 
ale především o Vaše komentáře k nim. Velmi uvítáme jak upozornění na zajímavé studie, tak především Vaši 
případnou ochotu studie a jejich výsledky zpracovat či komentovat.

Karel Vízner
šéfredaktor

Fakta a mýty

Navzdory stálému růstu cen a daňového zatížení zůstává i pro letošní rok cena předplatného nezměněna – 136 Kč/rok. Složenku nebo 
fakturu k úhradě předplatného obdrží předplatitelé (za které nehradí předplatné sponzor) v č. 1/2010. 
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Originální publikace:
ADVANCE Collaborative Group; Patel, A., MacMahon, S., Chalmers, J. et al. Intensive blood 
glucose control and vascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med 358, 24: 
2560–2572, 2008.

Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance, Krnov

Cíl 

Prozkoumat efekt intenzivní kontroly glykémie na cévní kompli-
kace u osob s diabetem 2. typu. 

Metodika 
V této mezinárodní, randomizované, kontrolované studii bylo 

11 140 pacientů s diabetem 2. typu náhodně přiřazeno ke standardní 
nebo intenzivní kontrole glykémie s využitím gliklazidu MR a dalších 
léků dle potřeby k dosažení glykovaného hemoglobinu ≤ 6,5 % (dle 
norem DCCT). Primárním kombinovaným cílem byl výskyt velkých 
kardiovaskulárních příhod (kardiovaskulární mortalita, nefatální 
infarkt myokardu nebo nefatální CMP) a mikrovaskulárních kom-
plikací (vznik nebo zhoršení nefropatie nebo retinopatie).

Výsledky

Po 5 letech sledování byl průměrný HbA1c nižší v intenzivně lé-
čené skupině než ve standardně léčené skupině (6,5 % resp. 7,3 %). 
Mezi oběma skupinami nebyl zaznamenán rozdíl ve výskytu velkých 
makrovaskulárních příhod (p=0,32), kardiovaskulární mortality 
(p=0,12), nebo celkové mortality (p=0,28). Výskyt vážných hy-
poglykémií, i když nízký, byl četnější v skupině intenzivní kontroly 
glykémie (2,7 %, vs. 1,5 %; p<0,001). Intenzivní kontrola glykémie 
naproti tomu vedla k redukci incidence kombinovaných makrovas-
kulárních a mikrovaskulárních příhod (18,1 %, vs. 20,0 %; p=0,01), 
stejně tak jako samotných mikrovaskulárních komplikací (9,4 % vs. 
10,9 %; p=0,01), a to zejména v důsledku redukce incidence nebo 
zhoršení nefropatie (4,1 % vs. 5,2 %; p=0,006), což představovalo 
21% redukci relativního rizika; p=0,006 (RRR). Nově vzniklá resp. 

Intenzivní kontrola glykémie a vaskulární 
komplikace u pacientů s diabetem 2. typu

ADVANCE

Tab. č. 1: ADVANCE – charakteristika pacientů při vstupu do studie

intenzivní léčba
(n=5 571)

standardní léčba
(n=5 569)

věk (SD) 66 let (6) 66 let (6)

podíl žen 43 % 42 %

délka trvání diabetu 7,9 roku 8,0 roku

glykovaný hemoglogin 7,5 % 7,6 %

glykémie nalačno 8,6 mmol/l 8,5 mmol/l

mikrovaskulární
onemocnění v anamnéze 10,3 % 10,4 %

makrovaskulární 
onemocnění v anamnéze 32,2 % 32,2 %

průměrný systolický TK 144,9 mmHg 145,0 mmHg

Obr. č. 1: ADVANCE – design studie

Randomizace
n=11 140

intenzivní
kontrola
glykémie

+standardní
kontrola tlaku

intenzivní
kontrola
glykémie
+placebo

standardní
kontrola
glykémie

+standardní
kontrola tlaku

standardní
kontrola
glykémie
+placebo
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progredující nefropatie byla definována jako přechod do makroal-
buminurie (albumin-creatinine ratio >300 µg/mg), zdvojnásobení 
sérového kreatininu nad 200 µmol/l nebo potřeba zahájení náhrady 

STUDIE ADVANCE

Obr. č. 2: ADVANCE – efekt intenzivní kontroly glykémie
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MUDr. Tomáš Edelsberger
diabetologická ambulance Krnov
I. P. Pavlova 9
794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz 

funkce ledvin či úmrtí v důsledku renálního selhání. Pozitivní vliv 
na intenzivní kontroly glykémie na diabetickou nefropatii podtrhuje 
i 9% RRR nově vzniklé mikroalbuminurie; p=0,01. To v souhrnu 
znamenalo 11% RRR incidence nebo progrese jakéhokoliv stadia 
diabetické nefropatie; p<0,001.

Závěry
Strategie intenzivní kontroly glykémie zahrnující gliklazid MR 

a další léky dle potřeby vedla k 10% relativní redukci kombinova-
ného endpointu sestávajícího z makrovaskulárních i mikrovasku-
lárních komplikací, což bylo zapříčiněno především 21% relativní 
redukcí rizika diabetické nefropatie.
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Inzulinoterapie
Logtenberg, S. J., Kleefstra, N., Houweling, S. T. et al. Improved glycemic control with intraperitoneal versus subcutaneous insulin 
in type 1 diabetes. A randomized controlled trial. Diabetes Care 32, 8: 1372–1377, 2009.
Přestože nedošlo k signifikantní redukci hypoglykemických příhod, bylo pomocí intraperitoneální aplikace inzulínu dosaženo lepší kontroly 
glykémie (0,8% redukce HbA1c a 11% prodloužení doby strávené v euglykémii.

Chen, H. S., Wu, T. E., Jap, T. S. et al. Beneficial effects of insulin on glycemic control and beta-cell function in newly diagnosed 
type 2 diabetes with severe hyperglycemia after short-term intensive insulin therapy. Diabetes Care 31, 10: 1927–1932, 2008.
Šest měsíců trvající inzulinoterapie vedla u pacientů s nově diagnostikovaným diabetem a výraznou hyperglykémií ve srovnání s léčbou 
PAD k lepší kontrole glykémie a signifikantnímu zlepšení funkce beta-buňky. 

Hohberg, C., Forst, T., Larbig, M. Effect of insulin glulisine on microvascular blood flow and endothelial function in the post-
prandial state. Diabetes Care 31, 5: 1021–1025, 2008.
Podávání inzulínu glulisin vedlo k vyšším hladinám postprandiální inzulinémie, zatímco glykémie (158±9 vs. 180±9 mg/dl; p<0,05) 
a intaktní proinzulín byly nižší (26,2±3,5 vs. 31,2±4,3 pmol/l; p=0,002). Mikrovaskulární průtok se po injekci glulisinu zvýšil, zatímco při 
podání humánního inzulínu došlo pouze k nesignifikantnímu nárůstu. Hodnoty markerů oxidačního stresu (asymetrického dimetylargininu 
a nitrotyrozinu) byly při podávání glulisinu redukovány (p<0,05). 

Rosenstock, J., Bergenstal, R., Defronzo, R. A. et al.; 0008 Study Group. Efficacy and safety of Technosphere inhaled insulin 
compared with Technosphere powder placebo in insulin-naive type 2 diabetes suboptimally controlled with oral agents. Diabetes 
Care 31, 11: 2177–2182, 2008.
Inhalační inzulín Technosphere byl dobře tolerovaný a prokázal po 12 týdnech podávání signifikantní zlepšení kontroly glykémie (redukci 
HbA1c a postprandiální glykémie).

Raskin, P., Gylvin, T., Weng, W., Chaykin, L. Comparison of insulin detemir and insulin glargine using a basal-bolus regimen in 
a randomized, controlled clinical study in patients with type 2 diabetes. Diabetes Metab Res Rev 25, 6: 542–548, 2009.
Inzulíny glargin i detemir byly v této studii stejně efektivní při zlepšení kontroly glykémie. Stejně tak incidence hypoglykémie byla srovna-
telná. V detemirové skupině byl však zaznamenán nižší hmotnostní přírůstek (1,2 kg vs. 2,7 kg).

jednou větou
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Originální publikace:
Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group; Gerstein, H. C., Miller, M. E., 
Byington, R. P. et al. Effects of intensive glucose lowering in type 2 diabetes. N Engl J Med 358, 
24: 2345–2359, 2008.

Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance, Krnov

Cíl 

Cílem této studie bylo prozkoumat, zda intenzivní léčba diabetu, 
snažící se dosáhnout normálních hodnot glykovaného hemoglobinu, 
povede k redukci kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetem 
2. typu a kardiovaskulárním onemocněním nebo přítomností rizi-
kových faktorů. 

Metodika 

Jednalo se o randomizovanou studii, ve které bylo celkem 10 251 
pacientů s průměrným vstupním glykovaným hemoglobinem 8,1 % 
(norma DCCT) přiřazeno bub do intenzivně léčené skupiny (cílový 
HbA1c <6,0 %) nebo ke standardní léčbě (cílový HbA1c 7,0 až 7,9 %). 
38 % z těchto pacientů bylo žen a 35 % mělo v osobní anamnéze kardio-
vaskulární příhodu. Všichni pacienti byli zároveň randomizovaní do 
2 dalších substudií: první srovnává agresivní vs. standardní snižování 
krevního tlaku (n=4,473) a druhá léčbu dyslipidémie monoterapií 
simvastatinem vs. kombinací simvastatinu a fenofibrátu (n=5,518). 
Primárním sledovaným cílem studie byl kombinovaný endpoint slo-
žený z nefatálního infarktu myokardu, nefatální mozkové příhody 
nebo úmrtí v důsledku kardiovaskulární příhody.

Výsledky

Po 1 roce byla dosažena stabilní hodnota glykovaného hemo-
globinu v intenzivně léčené skupině (6,4 %) resp. ve standardní 
skupině (7,5 %). V průběhu sledování došlo k výskytu primárního 
endpointu u 352 pacientů v intenzivní skupině ve srovnání s 371 
případy ve skupině léčené méně intenzivně (hazard ratio, 0,90; 
95% interval spolehlivosti, 0,78 až 1,04; p=0,16). Za 12 měsíců 
došlo ale v intenzivně léčené skupině ke 257 úmrtím, ve srovnání 
s 203 případy ve skupině léčené standardně (hazard ratio, 1,22; 
95% CI, 1,01 až 1,46; p=0,04). Hypoglykémie vyžadující asistenci 
druhé osoby a hmotnostní přírůstek větší než 10 kg byly častější 

Efekt intenzivní kontroly glykémie
u diabetu 2. typu

ACCORD

2×2 faktoriální design
krevní tlak lipidy

pacientů celkemintenzivní kontrola
(sTK <120 mmHg)

standardní kontrola
(sTK <140 mmHg)

statin+fenofibrát statin+placebo

intenzivní kontrola glykémie
(HbA1c <6 %)

1 178 1 193 1 383 1 374 5 128

standardní kontrola glykémie
(HbA1c <7–7,9 %)

1 184 1 178 1 370 1 391 5 123

pacientů celkem 2 362 2 371 2 753 2 765 10 251

Tab. č. 1: ACCORD – design studie

Obr. č. 1: ACCORD – výskyt primárního endpointu při standardní 
vs. intenzivní léčbě
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STUDIE ACCORD

MUDr. Tomáš Edelsberger
diabetologická ambulance Krnov
I. P. Pavlova 9
794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz 

v intenzivně léčené skupině (p<0,001). Vzhledem k zjištění vyšší 
mortality v intenzivně léčené skupině byla glykemická větev po 
průměrné době trvání 3,5 roku předčasně ukončena.

Závěry
Ve srovnání se standardní léčbou vedla intenzivní kontrola 

glykémie s cílem dosáhnout normální hodnoty glykovaného hemo-

intenzivní léčba
n (%)

standardní léčba
n (%)

HR (95% CI) p

primární endpoint 352 (6,86) 371 (7,23) 0,90 (0,78 –1,04) 0,16

celková mortalita 257 (5,01) 203 (3,96) 1,22 (1,01 –1,46) 0,04

nefatální IM 186 (3,63) 235 (4,59) 0,76 (0,62 – 0,92) 0,004

nefatální CMP 67 (1,31) 61 (1,19) 1,06 (0,75 –1,50) 0,74

úmrtí na ICHS 135 (2,63) 94 (1,83) 1,35 (1,04 –1,76) 0,02

chronické srdeční selhání 152 (2,96) 124 (2,42) 1,18 (0,93 –1,49) 0,17

Tab. č. 2: ACCORD – výsledky studie

Tab. č. 3: ACCORD – vstupní charakteristiky pacientů

intenzivní léčba
(n=5 128)

standardní léčba
(n=5 569)

věk (roky) 62,2 62,2

ženy (%) 38,7 38,4

trvání DM (roky) 10 10

KV příhoda v anamnéze (%) 35,6 34,8

kuřáci (%) 14,3 13,7

BMI (kg/m2) 32,2 32,2

průměrný sTK/dTK (mmHg) 136,2/74,8 136,5/75,0

HbA1c (%) 8,1 8,1

glykémie nalačno (mmol/l) 9,72 9,77

Tab. č. 4: ACCORD – frekvence hypoglykémií ve studii

intenzivní léčba
n (%)

standardní léčba
n (%)

p

hypoglykémie 
vyžadující asistenci 
druhé osoby

830 (16,2) 261 (5,1) <0,001

hypoglykémie 
vyžadující 
lékařskou pomoc

538 (10,5) 179 (3,5) <0,001

globinu během 3,5 roku ke zvýšení mortality. Současně nereduko-
vala signifikantně výskyt kardiovaskulárních příhod. Tento nález 
identifikoval dosud nepoznané nebezpečí intenzivního snižování 
glykémie u rizikových pacientů s diabetem 2. typu. 

Inzulinoterapie
Le Floch, J. P., Lévy, M., Mosnier-Pudar, H. et al.; Assessment of Detemir Administration in Progressive Treat-to-Target Trial 
(ADAPT) Study Group. Comparison of once- versus twice-daily administration of insulin detemir, used with mealtime insulin 
aspart, in basal-bolus therapy for type 1 diabetes: assessment of detemir administration in a progressive treat-to-target trial 
(ADAPT). Diabetes Care 32, 1: 32–37, 2008.
Přestože někteří pacienti mohou profitovat z podávání dvakrát denně, je nejvhodnější zahájit léčbu pacientů s diabetem 1. typu inzulínem 
detemir aplikovaným 1krát denně. 

jednou větou
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Duckworth, W., Abraira, C., Moritz, T. et al.; VADT Investigators. Glucose control and vascular 
complications in veterans with type 2 diabetes. N Engl J Med 360, 2: 129–139, 2008.

Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance, Krnov

Cíl 

Prozkoumat účinek intenzivní kontroly glykémie na četnost kardio-
vaskulárních příhod u pacientů s dlouhotrvajícím diabetem 2. typu. 

Metodika 

Celkem 1791 válečných veteránů (průměrný věk 60,4 let) s nedo-
statečnou odezvou na stávající léčbu diabetu 2. typu bylo randomi-

zováno do skupin odlišujících se na základě intenzivní vs. standardní 
kontroly glykémie. Ostatní kardiovaskulární rizikové faktory byly 
léčeny u obou skupin stejně. Průměrná délka trvání diabetu při zařazení 
do studie byla 11,5 roku a 40 % pacientů již prodělalo kardiovasku-
lární příhodu. Terapeutickým cílem v intenzivně léčené skupině byla 
absolutní redukce glykovaného hemoglobinu o 1,5 % ve srovnání se 
standardní skupinou. Primárním sledovaným cílem byl čas do výskytu 
první velké kardiovaskulární příhody, za kterou byl považován infarkt 
myokardu, mozková příhoda, kardiovaskulární úmrtí, městnavé srdeční 
selhání, potřeba chirurgické cévní intervence, inoperabilní koronární 
ateroskleróza a amputace v důsledku ischemické gangrény.

Výsledky

Průměrná doba sledování byla 5,6 roku. Průměrný glykovaný 
hemoglobin byl 8,4 % v standardně léčené skupině a 6,9 % v in-
tenzivně léčené skupině. K velké kardiovaskulární příhodě došlo 
u 264 pacientů v standardní skupině a u 235 pacientů v intenzivní 
skupině (hazard ratio 0,88; 95% interval spolehlivosti [CI], 0,74 až 
1,05; p=0,14). Mezi oběma skupinami nebyl signifikantní rozdíl 
ani v žádné ze složek kombinovaného primárního endpointu nebo 
v četnosti úmrtí (hazard ratio, 1,07; 95% CI, 0,81 až 1,42; p=0,62). 
Stejně tak nebyl zaznamenán rozdíl v incidenci mikrovaskulárních 
komplikací. Výskyt nežádoucích příhod, zejména hypoglykémií byl 
17,6 % v standardní a 24,1 % v intenzivní skupině.

Závěry
Intenzivní kontrola glykémie neměla u pacientů s nedostatečně 

kontrolovaným diabetem 2. typu signifikantní vliv na četnost velkých kar-
diovaskulárních příhod, mortalitu nebo mikrovaskulární komplikace. 

Kontrola glykémie a vaskulární komplikace 
u válečných veteránů s diabetem 2. typu

VADT

MUDr. Tomáš Edelsberger
diabetologická ambulance Krnov
I. P. Pavlova 9
794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz 

Tab. č. 1: VADT – vstupní charakteristiky pacientů

intenzivní léčba
(n=899)

standardní léčba
(n=892)

věk (SD) 60,3 (9,0) let 60,5 (9,0) let

muži 873 866

trvání diabetu (SD) 11,5 (7,0) let 11,5 (8,0) let

HbA1c 9,4 % 9,4 %

KV příhoda v anamnéze 368 (41 %) 355 (40 %)

průměrný TK 132/76 mmHg 131/76 mmHg

BMI 31,2 kg/m2 31,2 kg/m2

Obr. č. 1: VADT – srovnání intenzivní a standardní kontroly glyké-
mie ve vztahu k výskytu primárnímu endpointu (velká kardiovasku-
lární příhoda)
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Type 2 Diabetes. The United Kingdom Prospective Diabetes Study – Post Trial Monitoring (UKPDS 
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Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance, Krnov

Cíl 

Srovnání účinku intenzivní kontroly glykémie sulfonylureou/in-
zulínem resp. metforminem a konvenční léčby na riziko mikrovas-
kulárních a makrovaskulárních komplikací u pacientů s diabetem 
2. typu. 

Metodika 

Ze skupiny 4 209 nově diagnostikovaných pacientů s diabetem 
2. typu, průměrným věkem 54 let, kteří měli po 3 měsících dietní 
léčby průměr ze dvou glykémií nalačno (FPG) 6,1–15,0 mmol/l bylo 
3 867 osob náhodně přiřazeno k intenzivní léčbě sulfonylureou nebo 

inzulínem, nebo ke konvenční léčbě dietou. Podskupina 753 pacientů 
s nadváhou (>120 % ideální hmotnosti) byla přiřazeno ke konvenční 
léčbě primárně samotnou dietou (n=411) nebo k intenzivní kontrole 
glykémie pomocí metforminu (n=342).

Výsledky
Po 10 letech byl HbA1c v skupině sulfonylurey/inzulínu 7,0 % 

(6,2–8,2) ve srovnání se 7,9 % (6,9–8,8) v konvenční skupině (11% 
redukce). Ve srovnání s konvenční skupinou došlo v intenzivně 
léčené skupině k 12% (95% CI 1–21, p=0,029) redukci relativního 
rizika (RRR) pro jakýkoli s diabetem související cíl, 10% (−11 až 27, 
p=0,34) redukci pro mortalitu související s diabetem, 16% (0 až 29, 

p=0,052) redukci pro infarkt myokardu 
a 6% (−10 až 20, p=0,44) redukci pro 
celkovou mortalitu. Většinu souhrnné 
RRR tvořila 25% redukce rizika (7–40, 
p=0,0099) pro mikrovaskulární cíle, 
zahrnující potřebu retinální fotokoa-
gulace. 

Průměrný glykovaný hemoglobin 
v metforminové skupině byl 7,4 % ve 
srovnání s 8,0 % v konvenční skupině. 
Pacienti přiřazení k metforminu měli ve 
srovnání s konvenční skupinou 32% (95% 
CI 13–47, p=0,002) redukci rizika (RRR) 
pro jakýkoli s diabetem související cíl, 
42% (9–63, p=0,017) redukci pro s dia-
betem související úmrtí, 39% (p=0,01) 
redukci pro infarkt myokardu a 36% 
(9–55, p=0,011) redukci pro celkovou 
mortalitu.

Desetileté postintervenční sledování intenzivní 
kontroly glykémie u diabetu 2. typu

UKPDS 80

Shrnutí původní studie UKPDS (1977–1997)

Obr. č. 1: Design studie UKPDS

abstrakta naleznete na www.geum.org/diakazuistiky
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Cíl 

Provést u diabetiků 2. typu, kteří ukončili studii UKPDS, ná-
sledné 10leté sledování se zaměřením na zachování zlepšené kon-
troly glykémie a dlouhodobého efektu intenzivní léčby diabetu na 
makrovaskulární komplikace. 

Metodika 

3 277 pacientů bylo po ukončení studie osloveno s možností na-
vštěvovat UKPDS kliniku dalších 5 let, přičemž nebylo nijak zasaho-
váno do jejich zavedené léčby diabetu, která byla dále řízena zejména 
praktickými lékaři. Během 6. až 10. roku sledování byly k získání dat 
od pacientů použity dotazníky vyplňované jednou ročně. Zkoumány 
byly stejné předem specifikované endpointy ze studie UKPDS na bázi 
intent-to-treat v souladu s původní randomizací do skupin (intenzivní 
vs. konvenční kontrola glykémie).

Výsledky
Rozdíl v hodnotě HbA1c přítomný v době ukončení studie 

UKPDS (1997) vymizel již po 1 roce následného sledování. V sku-
pině původně léčené sulfonylureou/inzulínem zůstala i po 10 letech 

sledování zachována redukce relativního rizika (RRR) pro jakýkoliv s 
diabetem související cíl (9%, p=0,04) a mikrovaskulární onemocnění 
(24%, p=0,001), zatímco RRR pro infarkt myokardu (15%, p=0,01) 
a celkovou mortalitu (13%, p=0,007) se během let ještě více zvýrazni-
la a to v souvislosti s vyšším počtem příhod. V metforminové skupině 
rovněž zůstala i po 10 letech od ukončení studie a při srovnatelné 
kompenzaci diabetu zachována signifikantní RRR u osob z původně 
intenzivně léčené skupiny a to pro jakýkoliv s diabetem související 
cíl (21%, p=0,01), infarkt myokardu (33%, p=0,005), i celkovou 
mortalitu (27%, p=0,002).

Závěry
Obdobně jako tomu bylo v případě studie DCCT/EDIC u dia-

betiků 1. typu, prokázalo postintervenční sledování pacientů ze studie 
UKPDS i u diabetu 2. typu fenomén „glykemické (metabolické) pa-
měti“ neboli „dědictví“ předešlé těsné kontroly glykémie. Navzdory 
časné ztrátě rozdílu v kontrole glykémie (HbA1c) mezi jednotlivými 
skupinami, byla během 10 let následného sledování pozorovaná u osob 
ze skupiny s intenzivní kontrolou glykémie během studie UKPDS (lé-
čených sulfonylureou/inzulínem i metforminem) setrvalá statisticky 
signifikantní redukce rizika pro mikrovaskulární cíle a významná 
redukce rizika pro infarkt myokardu a celkovou mortalitu.

UKPDS 80 – Post Trial Monitoring (1997–2007)

Tab. č. 1: UKPDS 80 – „dědictví“ předešlé těsné kontroly glykémie (glykemická paměR) ve vztahu k sníženému riziku komplikací diabetu 
– 10 let po ukončení studie

sledovaný endpoint
SU/Inz
1997

SU/Inz
2007

Met
1997

Met
2007

jakýkoli s diabetem
související cíl

RRR 12 % 9 % 32 % 21 %

p 0,029 0,040 0,0023 0,013

mikrovaskulární onemocnění
RRR 25 % 24 % 29 % 16 %

p 0,0099 0,001 0,19 0,31

infarkt myokardu
RRR 16 % 15 % 39 % 33 %

p 0,052 0,014 0,010 0,005

celková mortalita
RRR 6 % 13 % 36 % 27 %

p 0,44 0,007 0,011 0,002

RRR – redukce relativního rizika; SU – sulfonylurea; Inz – inzulín; Met – metformin

MUDr. Tomáš Edelsberger
diabetologická ambulance Krnov
I. P. Pavlova 9
794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz 

STUDIE UKPDS 80
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Gestační diabetes
Hedderson, M. M., Ferrara, A. High blood pressure before and during early pregnancy is associated with an increased risk of 
gestational diabetes mellitus. Diabetes Care 31, 12: 2362–2367, 2008.
Ve srovnání s normotenzními ženami měly ženy s prehypertenzí mírně zvýšené riziko gestačního diabetu (odds ratio [OR] 1,56 [95% CI 
1,16–2,10]), u žen s hypertenzí bylo toto riziko již dvojnásobné (2,04 [1,14–3,65]). Lékaři by měli pamatovat na časný screening a prevenci 
gestačního diabetu u žen s preexistující hypertenzí.

Ratner, R. E., Christophi, C. A., Metzger, B. E. et al.; Diabetes Prevention Program Research Group. Prevention of diabetes in 
women with a history of gestational diabetes: effects of metformin and lifestyle interventions. Clin Endocrinol Metab 93, 12: 
4774–4779, 2008.
I přes srovnatelný počátečný stupeň poruchy glukózové tolerance je progrese do stádia diabetu častější u žen s anamnézou gestačního 
diabetu než u žen bez poruchy regulace glukózy během těhotenství. Vysokou efektivitu v oddálení nebo prevenci diabetu u těchto žen 
vykazují jak změny životního stylu tak i metformin. 

Murphy, H. R., Rayman, G., Lewis, K. et al. Effectiveness of continuous glucose monitoring in pregnant women with diabetes: 
randomised clinical trial. BMJ 337: a1680. doi: 10.1136/bmj.a1680.
Kontinuální měření glykémie během těhotenství je asociováno se zlepšenou kontrolou glykémie ve třetím trimestru, nižší porodní hmotností 
a redukcí rizika makrosomie. 

Baptiste-Roberts, K., Barone, B. B., Gary, T. L. Risk factors for type 2 diabetes among women with gestational diabetes: a systematic 
review. Am J Med 122, 3: 207–214, 2009.
Riziko diabetu 2. typu bylo signifikantně vyšší u žen s nadměrnými antropometrickými parametry, stejně tak u žen které byly v průběhu 
těhotenství léčeny inzulínem. S nižším rizikem vzniku diabetu 2. typu byl naopak asociován vyšší věk při diagnóze gestačního diabetu 
a průměrná délka těhotenství delší než 24 týdnů. 

Pettitt, D. J., Lawrence, J. M., Beyer, J. et al. Association between maternal diabetes in utero and age at offspring‘s diagnosis of 
type 2 diabetes. Diabetes Care 31, 11: 2126–2130, 2008.
Diabetes 2. typu byl diagnostikován v nižším věku u osob, které byly vystaveny hyperglykémii během intrauterinní vývoje. U dětí a mládeže 
s diabetem 1. typu nebyl vliv intrauterinní expozice signifikantní.

Bellamy, L., Casas, J. P., Hingorani, A. D., Williams, D. Type 2 diabetes mellitus after gestational diabetes: a systematic review 
and meta-analysis. Lancet 373, 9677: 1773–1779, 2009.
Větší ostražitost a uvědomování si rizika vzniku diabetu 2. typu po gestačním diabetu lékaři a pacientkami může poskytnout možnost 
otestovat a použít dietní, režimová a farmakologická opatření k zamezení či oddálení nástupu diabetu 2. typu u těchto žen.

Elley, C. R., Kenealy, T., Robinson, E., Drury, P. L. Glycated haemoglobin and cardiovascular outcomes in people with Type 2 
diabetes: a large prospective cohort study. Diabet Med 25, 11: 1295–1301, 2008.
Během sledování (průměrně 2,4 roku) se vyskytlo 5 667 prvních kardiovaskulárních příhod (u 11,7 % osob z kohorty). Každé 1 % vzestupu 
HbA1c bylo asociováno se zvýšením HR (hazard ratio) pro kardiovaskulární onemocnění o 1,08 (95% interval spolehlivosti 1,06–1,10, 
p<0,001), pro infarkt myokardu o 1,08 (1,04; 1,11) a pro mozkovou příhodu o 1,09 (1,04; 1,13). Studie na velké kohortě potvrdila, že HbA1c 
je nezávislým kardiovaskulárním rizikovým faktorem, a to i po adjustaci na tradiční KV rizikové faktory.

Duzenli, M. A., Ozdemir, K., Aygul, N. et al. Comparison of increased aspirin dose versus combined aspirin plus clopidogrel 
therapy in patients with diabetes mellitus and coronary heart disease and impaired antiplatelet response to low-dose aspirin. Am 
J Cardiol 102, 4: 396–400, 2008.
Kyselina acetylsalicylová v dávce 100 mg/den neinhibovala u signifikantního počtu pacientů s diabetem a ischemickou chorobou srdeční 
dostatečně aktivitu trombocytů. Adekvátní inhibici destiček lze dosáhnout u řady pacientů s porušenou odpovědí na nízké dávky ASA 
zvýšením dávky aspirinu na 300 mg/den, nebo přidáním clopidogrelu.

jednou větou
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Eva Račická
Diabetologická a interní ambulance, Ostrava

Cíl studie 

Porovnat účinnost léčby dvěma inzulínovými režimy s použitím 
analog u pacientů neuspokojivě kompenzovaných PAD s nebo bez 
léčby bazálním inzulínem. 

Design studie 
26týdenní mezinárodní randomizovaná studie byla vedena v 107 

centrech v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Do studie byli rando-
mizováni pacienti s HbA1c od 7,0 do 12,0 % (DCCT) s průměrnou 
hodnotou HbA1c 8,5 %, průměrným BMI 31 kg/m2 a tělesnou hmot-
ností  89 kg, průměrného věku 61 let a s trváním diabetu 9,1 roku. 
71 % pacientů v souboru nebylo dosud léčeno inzulínem, 29 % bylo 
v předchozím období léčeno bazálním inzulínem (NPH, glargin).

Pacienti byli randomizováni na léčbu taktikou bazál-bolus, tedy 
k léčbě inzulínem detemir (Levemir) podaným jednou denně před 

nebo po večeři a 3krát denně před jídlem podaným inzulínem aspart 
(NovoRapid). Dříve inzulínem léčení pacienti dostali stejnou dávku, 
nová léčba byla zahájená dávkou 10 U/den nebo 14 U/den při BMI 
>32 kg/m2. Inzulín aspart bylo doporučeno podat v poměru 3:2:1 
před snídaní, obědem a večeří.

Druhá skupina byla randomizována na léčbu 2krát denně 
podaným premixovaným bifazickým analogem aspart 30, který 
obsahuje 30 % rozpustného inzulínu aspart a 70 % protaminem 
krystalizovaného inzulínu aspart (NovoMix 30). Zahajovací dávka 
byla pro všechny 0,3 U/kg hmotnosti, doporučeno rozdělit v poměru 
2:1 mezi ranní a večerní dávku.

Studie byla vedená titračními algoritmy s cílem dosáhnout 
glykémii před snídaní 4 –7 mmol/l a 90minutovou postprandiální 
glykémii ≤ 10 mmol/l. Druhá dávka inzulínu detemir před snída-
ní mohla být přidána pokud byla glykémie nalačno >7,0 mmol/l 
5 dnů po sobě a nebylo možno bezpečně zvýšit večerní dávku 
inzulínu.

Obr. č. 1: Design studie PREFER

Srovnání premixovaného inzulínu a režimu 
bazál-bolus s použitím analog u pacientů 
s diabetes mellitus 2. typu
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Výsledky
Primární endpoint – HbA1c 

Po 26 týdnech sledování v obou skupinách došlo k významnému 
poklesu v HbA1c. Ve skupině léčené režimem bazál-bolus byl pokles 
HbA1c o 1,56 % (z 8,52 na 6,96 %), ve skupině léčené bifazickým 
inzulínem aspart byl pokles o 1,23% (z 8,4 na 7,17 %).

Dle rozdílu v HbA1c proti zahájení studie byl výsledný rozdíl mezi 
HbA1c obou skupin 0,234 % ve prospěch režimu bazál-bolus.

Při rozdělení v obou skupinách pacientů dle dřívějšího podávání 
inzulínu byl větší pokles HbA1c ve skupině léčené režimem bazál-
-bolus proti léčbě premixovaným analogem – pokles o 1,21 vs. 0,75 %. 
Ale pacienti dosud inzulínem neléčení měli obdobnou redukci HbA1c 
oběma inzulínovými režimy (1,69 vs. 1,42 %). Pouze 13 % pacientů 
v režimu bazál-bolus dostávalo 2 dávky inzulínu levemir, dosažené 
hodnoty HbA1c se nelišily.

Sekundární endpointy
Dávka inzulínu
Dávka inzulínu vzrostla během titrační periody, ale také i v zá-

věru studie. Změnila se distribuce dávek mezi jídly: v režimu bazál-
-bolus byl konečný poměr inzulínu aspart 35 % snídaně (0,173 U/kg), 
29 % oběd (0,140 U/kg) a 36 % večeře (0,176 U/kg).

STUDIE PREFER

Inzulín detemir podaný jednou denně byl v dávce 0,353 U/kg, 
pokud byl podán dvakrát denně, pak 0,201 U/kg před snídaní 
a 0,356 U/kg večer.

Dávky bifazického inzulínu aspart 30 byly nakonec rozděleny 
v poměru 1:1, tedy 0,315 a 0,316 U/ kg před snídaní a před večeří.

Průměrné denní profily glykémií
Oba režimy snížily hladiny glykémie během dne. Glykémie na-

lačno byla snížena o 2,94 mmol/l na 8,27 mmol/l léčbou bazál-bolus 
a o 2,88 mmol/l na 8,07 mmol/l premixovaným inzulínem. Rozdíl 
nebyl statisticky významný, obě skupiny měly nízký intraindividuální 
koeficient variace glykémie nalačno.

Na konci studie byly hladiny postprandiálních glykémií (PPG) 
dosaženy signifikantně nižší léčbou bazál-bolus než léčbou premixo-
vaným analogem. Rozdíly v glykémii byly po snídani 0,63 mmol/l, po 
obědě 1,81 mmol/l a po večeři 0,76 mmol/l. Cílovou hodnotu glykémie 
po snídani dosáhlo 71 % pacientů léčených inzulíny detemir a aspart 
a 62 % léčených inzulínem BiAsp 30, obdobně po večeři bylo zlepšení 
dosaženo u 76 % resp. 65 % pacientů. Dle očekávání byl největší roz-
díl v procentu úspěšné úpravy PPG po obědě – režimem bazál-bolus 
dosáhlo poklesu pod 10 mmol/l 84 % pacientů proti 61 % pacientů 
léčených 2krát denně premixovaným analogem.

Hypoglykémie
Pět pacientů mělo závažnou hypoglykémii při léčbě inzulíny aspart 

a detemir, ve skupině léčených bifazickým inzulínem aspart 30 nebyla 
žádná závažná hypoglykémie. Nezávažné hypoglykémie potvrzené 

Obr. č. 3: Podobné snížení HbA1c u dosud inzulínem neléčených, ale ne u již bazálním inzulínem léčených pacientů

Obr. č. 2: Pokles HbA1c po 26 týdnech

Tab. č. 1: Celkové denní dávky inzulínu

průměrná denní 
dávka inzulínu 
(U/kg [SD])

NovoMix 30 Levemir NovoRapid

při randomizaci 0,283 [0,073] 0,146 [0,074] 0,228 [0,113]

rozdělení dávek 1/2-0-1/2 1× denně 87 % 1/3-1/3-1/3

za 26 týdnů 0,623 [0,283] 0,379 [0,207] 0,481 [0,282]

celkem na konci 
studie: 0,623

0,860 z toho

45 % Levemir 55 % NovoRapid 

(Dle: Liebl et al. 2006)O
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STUDIE PREFER

změřením hodnoty < 3,1 mmol/l byly zjištěné u 31 % pacientů na 
režimu bazál-bolus a u 28 % na léčbě premixovaným analogem. Inci-
dence pak byla podobná mezi skupinami – inzulíny detemir/aspart 1,8 
událost/pacient/rok proti 1,9 událost/pacient/rok při léčbě bafazickým 
inzulínem aspart 30, a to jak pro celkový počet hypoglykémií, tak pro 
noční hypoglykémie (0,7 proti 0,5 událost/pacient/rok).

Hmotnost
Po ukončení studie byl přítomen nárůst hmotnosti v obou skupi-

nách – průměrný nárůst byl při léčbě detemir a aspart +2,4 kg a při 
léčbě bifazickým inzulínem biaspart 30 +2,1 kg. 

Závěr 
Oba inzulínové režimy s použitím inzulínových analog umožnily 

bezpečné zlepšení kompenzace a dosažení hodnoty HbA1c ≤ 7,0 % 
(DCCT) u 60 % léčených režimem bazál-bolus a u 50 % diabetiků 
léčených premixovaným analogem. Léčbou režimem bazál-bolus 
s použitím inzulínů detemir a aspart bylo dosaženo většího poklesu 
HbA1c než léčbou premixovaným analogem biaspart 30 podaným 
dvakrát denně (rozdíl HbA1c o 0,234 %). Po ukončení studie byl 
srovnatelný vzestup hmotnosti.

Při rozdělení pacientů dle předchozí léčby bylo srovnatelně 
stejného zlepšení dosaženo oběma inzulínovými režimy u pacientů 
dosud inzulínem neléčených.

Pacienti, kteří byli zařazení po předchozí léčbě bazálním inzu-
línem (NPH nebo glargin + PAD), měli větší profit z intenzifikace 
léčby na režim bazál-bolus než konvenčním režimem s použitím 
inzulínu NovoMix 30 podaným dvakrát denně.

Oběma inzulínovými režimy bylo dosaženo srovnatelného pokle-
su a výše hladiny glykémie nalačno. Léčba oběma režimy byla stejně 
bezpečná s nízkým počtem všech i nočních hypoglykémií.

Komentář
Tato klinická studie srovnala dva inzulínové režimy a to intenzi-

fikovaný a konvenční, oba s použitím inzulínových analog. Na rozdíl 

MUDr. Eva Račická
Diabetologická a interní ambulance
Vratimovská ulice
707 02 Ostrava-Kunčice 
e-mail: eva.racicka@centrum.cz

od mnoha současných klinických studií s použitím analog, které byly 
provedeny u diabetiků 2. typu, nebyla v této studii použitá žádná 
PAD včetně metforminu. Přesto konečná průměrná dávka inzulínu 
nepřevýšila dávku 1 U/kg. Rozdíl v konečné průměrné dávce inzulínu 
proti studiím Rosenstocka (Rosenstock et al. 2008) či Bergenstala 
(Bergenstal et al. 2008), kde průměrné dávky inzulínu byly >1,0 U/ kg, 
by mohla vysvětlit nižší průměrná hmotnost a BMI souboru, ale i mírně 
kratší doba trvání diabetu.

Výsledky této randomizované studie nám mohou pomoci při 
rozhodování o zahájení léčby inzulínem, kdy výběr taktiky léčby může 
individuálně reflektovat stav choroby, preference a schopnosti pacienta, 
tedy můžeme individuálně vyhodnotit benefit, riziko a komfort léčby.
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Obr. č. 4: Nižší průměrné denní glykémie u obou režimů s použitím inzulínových analog
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Prandiálně třikrát denně podávaný premixovaný 
inzulín lispro protamin suspenze/lispro
(50/50; Humalog Mix 50) vs. režim bazál-bolus
s použitím kombinace inzulínů glargin (Lantus)
a lispro (Humalog) za současné léčby PAD 
v obou režimech 

Cíl studie

Porovnat dva inzulínové režimy s použitím analog u diabetiků 
2. typu poté, co selhala léčba bazálním inzulínem v kombinací s PAD. 
Autoři testovali hypotézu, zda léčba prandiálním premixovaným 
inzulínem (PPT) 3krát denně s jídlem + PAD, není horší co do 
účinnosti ve zlepšení kompenzace při srovnání s režimem bazál-bolus 
(BBT) + PAD, který představuje další obvyklý krok v intenzifikaci 
léčby bazálním inzulínem.

Design

24týdenní randomizovaná multicentrická otevřená studie, do které 
byli zařazeni pacienti po minimálně 90 dnů trvající léčbě inzulínem 
glargin v dávce >30 U/den + dvoj- či trojkombinací PAD s HbA1c 

7–12 % (DCCT). Pacienti byli nahodile randomizováni k léčbě PPT 
– tedy 3krát denně lispro mix 50/50 (Humalog Mix 50) se zahajovací 
dávkou 1/3 původní dávky glarginu podanou před hlavním jídlem 
nebo k léčbě BBT, kdy 50 % dávky glarginu bylo podáno ve 3 stejných 

Obr. č. 1: Design studie
(Humalog Mix 50 (3× denně) vs. bazál-bolus (glargine/lispro): počáteční dávka u špatně kompenzovaných pacientů léčených inzulínem glargin a PAD)

Rosenstock et al.
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dávkách inzulínu lispro (Humalog) před jídlem, 50 % byl bylo pone-
cháno jako další bazální inzulín glargin (Lantus). Bylo zařazeno 374 
pacientů s průměrnou dobou trvání diabetes mellitus 11 let, tělesnou 
hmotností 99 kg a BMI 34,8 kg/m2. Současně byla ukončena léčba 
preparáty sulfonylurey a glinidy a ponechána případná léčba metfor-
minem a/nebo thiazolidindiony.

Pacienti byli nahodile zařazeni do dvou doporučených titračních 
algoritmů dosažení prepraniální glykémie pod 6,1 mmol/l:

• Agresivnější s úpravou dávek inzulínu dle hladiny glykémie 
i dle denních dávek inzulínů – tedy denní zvýšení dávky o 2–10 
jednotek, byla-li denní dávka inzulínu <100 jednotek, a o 4–20 
jednotek, byla-li denní dávka >100 jednotek.

• Konzervativnější dávkovací algoritmus byl založený na hladině 
glykémie, kdy dávky byly zvyšovány o 2–4 jednotky, byla-li 
průměrná preprandiální glykémie nad 6,1 mmol/l.

Výsledky
Primární endpoint

Primárním endpointem byla hodnota HbA1c, kdy k průkazu 
srovnatelnosti obou režimů byl dle statistického plánu na počátku 
studie stanoven cíl, že rozdíl ve změně HbA1c od zahájení studie a po 
ukončení nepřekročí −0,3 % pro PPT proti BBT.

Na vstupu do studie měli pacienti na režimu PPT (Humalog 
Mix 50) hodnotu HbA1c 8,8±1,0 % a na režimu BBT (bazál-bolus) 
8,9±1,1 %.

Pokles průměrné hodnoty HbA1c byl ve skupině PPT o 1,87 % 
na konečnou hodnotu 6,95 % a ve skupině BBT o 2,09 % na 6,78 %, 

ROSENSTOCK ET AL.

Obr. č. 2: Hodnoty HbA1c v době studie
(Inzulín Humalog Mix 50 TID vs. bazál-bolus (glargin/lispro): HbA1c v průběhu 
návštěv u pacientů, kteří dokončili sledování)

Obr. č. 3: Porovnání  HbA1c
(Alternativa IIT: Inzulín Humalog Mix 50 (3× denně) vs. bazál-bolus (glargin/lispro): 
změna hladiny A1c v populaci)

Obr. č. 4: Denní profil glykémií
(Inzulín Humalog Mix 50 (3× denně) vs. bazál-bolus (glargin/lispro): glykemický 
profil)

Obr. č. 5: Hypoglykémie
(Inzulín Humalog Mix 50 3krát denně vs. bazál-bolus (glargin/lispro): potvrzené hypoglykémie)
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rozdíl v změně HbA1c na konci studie (BBT-PPT) byl 0,22 %, tedy 
non-inferiorita režimu PPT nebyla prokázána (viz obr. č. 2 a 3). 69 % 
pacientů v BBT skupině dosáhlo hodnotu HbA1c pod 7,0 % proti 
54 % ve skupině PPT.

Sekundární cíle
Byl vyhodnocen 8bodový glykemický profil. Obě taktiky léčby 

signifikantně snížily hodnoty glykémií proti zahájení léčby, výsledné 
poklesy glykémií byly podobné, ale významně lépe byla snížená gly-
kémie nalačno a PPG za 2 hodiny po snídani při léčbě BBT.

Dávka inzulínu
Na počátku studie BBT 55±28 U (0,6±0,3 U/kg); PPT 52±24 U 

(0,5±0,2 U/kg). Ukončení studie BBT 146±85 U (1,4±0,8 U/kg); 
PPT 123±69 U (1,2±0,5 U/kg). Dávka byla významně vyšší při léčbě 
taktikou bazál-bolus (BBT). 48 % z denní dávky inzulínu byl podáno 
jako glargine, zbytek byl inzulín lispro.

Hmotnost
Průměrný BMI při vstupu do studie PPT 34,1 kg/m2, BBT 

34,8 kg / m2. Průměrná hmotnost při vstupu do studie 99,1 resp. 
99,8 kg. Obě skupiny pacientů měly podobný nárůst hmotnosti na 
konci studie: PPT 4,0±4,2 kg, BBT 4,5±4,4 kg.

Hypoglykémie
Byly vyhodnocené jako symptomatické s nebo bez změření hod-

noty glykémie. Potvrzené symptomatické hodnoty byly rozdělené dle 
zjištěné hladiny glykémie na hypoglykémie ≤ 4,0 mmol/l, ≤ 3,3 mmol/l 
a ≤ 2,8mmol/l. Během studie nebyl rozdíl v incidenci celkové, denní či 
noční hypoglykémie ve všech sledovaných podskupinách. 

V obou režimech bylo přibližně 90 % pacientů, která měli mini-
málně 1 hypoglykémii. Počet závažných asistovaných hypoglykémií byl 
v obou režimech velmi nízký (BBT 0,5 vs. PTT 0,10/pacient/rok).

Závěr
Tato 24 týdnů trvající studie byla prvním porovnáním dvou inten-

zifikovaných inzulínových režimů s použitím analog – 3krát denně 
preprandiálně podaný premixovaný analog proti režimu bazál-bolus 
s obvyklým podáním inzulínů 4krát/den. Oba inzulíny již po 6 týdnech 
léčby signifikantně snížily hladiny HbA1c a pokles pokračoval po celou 
dobu studie (viz obr. č. 2). Rozdíl mezi skupinami ve změně HbA1c 
od zahájení ke konci studie (BBT−PPT) byl 0,22 %, takže vstupní 
hypotéza, že oba režimy budou mít stejnou účinnost ve zlepšení 
kompenzace, nebyla potvrzena (limit 0,3 % rozdílu v ∆ HbA1c; 90% 
CI −0,38 k −0,07).

Oba režimy snížily průměrnou hodnotu HbA1c na konci studie 
pod 7,0 %. Mírně nižší hodnota výsledného HbA1c léčbou bazál-bolus 
může být částečně vysvětlena signifikantně nižší hladinou glykémie 
nalačno a nižší dvouhodinovou postprandiální glykémií po snídani. 
Tento výsledek může být dle názoru autorů způsobený nedostatečnou 
předchozí zkušeností s titrací inzulínu lispro mix 50/50. Agresivnější 
titrace u pacientů na léčbě bazál-bolus mohla být dána většími zkuše-
nostmi lékařů s úpravou léčby inzulíny glargin a lispro.

Oba intenzifikované režimy byly provázeny stejnou incidencí 
nezávažných i závažných hypoglykémií a průměrným vzestupem váhy 
o 4 –5 kg při zlepšení HbA1c.

ROSENSTOCK ET AL.

Komentář

Výsledky této klinické studie prokázaly možnost úspěšně zlepšit 
kompenzaci oběma intenzifikovanými režimy s použitím analog 
u dia betiků 2. typu, u kterých došlo k selhání léčby pouze bazálním 
inzulínem glargin (Lantus) a PAD. Z výsledků skupiny léčené inzu-
línem lispro premix 50/50 je zřejmé, že farmakokinetika a farmako-
dynamika tohoto inzulínu není zcela srovnatelná při jeho večerním 
podání s bazálním inzulínem podaným na noc dle zjištěných výsledků 
glykémie nalačno. 55 % pacientů této skupiny bylo dle vstupního do-
poručení studie převedeno při trvání vysoké glykémie ráno nalačno na 
podání večerní dávky Humalog Mix 25, což vedlo k snížení glykémie 
nalačno, ale ne významně proti skupině pacientů, která pokračovala 
v původním režimu Humalog Mix 50 3krát denně.

Úprava glykémie nalačno byla 8,8 vs. 8,9 mmol/l, došlo ale k po-
klesu HbA1c na 6,9 % proti 7,1 % (p=0,032).

I ve studii Robbinse (Robbins et al. 2007) byla u 34 % pacientů 
léčba inzulínem Humalog Mix 50 večer změněna na Humalog Mix 25 
z důvodu vysoké glykémie nalačno. Horší úprava glykémie nalačno 
pak může být další příčinou, proč ranní dávkou inzulínu Humalog 
Mix 50/50 s fixní kombinací inzulínu nebyla následná 2hodinová PPG 
dostatečně snížena. Jak uvažuje hlavní autor této studie, mohly obavy 
z hypoglykémie bránit další titraci premixovaného analoga.

Konečná hodnota HbA1c ve skupině pacientů léčených režimem 
PPT je podobná konečné hodnotě ve studii Robbinse (Robbins et al. 
2007). V této klinické studii nebyl výsledný celkový pokles HbA1c 

tak velký (−0,7 %) proti studii Rosenstocka, ale je třeba mít na pa-
měti, že pacienti v Robbinsově studii měli nejprve období 6týdenní 
zahajovací léčby 2krát denně podaným inzulínem Humalog Mix 25. 
Toto mohlo vést již k poklesu vstupní hodnoty HbA1c na 7,8 % proti 
Rosenstockově studii, kde byla intenzifikována léčba předchozím 
bazálním inzulínem se vstupní hodnotou HbA1c 8,83 %.

Celková denní dávka podaného inzulínu (na kg hmotnosti) je 
v obou skupinách dosti vysoká (> 1,0 U/kg).

Ve shodě s výsledky další studie (Bergenstal et al. 2008), kde 
byl také použit režim bazál-bolus s titrací dávek inzulínu u pacientů 
se vstupním BMI > 36,7 kg/m2, se autoři domnívají, že to podporuje 
tvrzení, že pacienti s delší dobou trvání diabetu a větším BMI vyža-
dují vyšší dávky inzulínu na den, tedy dávku >1,0 U/kg k dosažení 
cílových glykémií. 
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Bergenstal, R. M., Johnson, M., Powers, M. A. et al. Adjust to target in type 2 diabetes: 
comparison of simple algorithm with carbohydrate counting for adjustment of mealtime 
insulin glulisine. Diabetes Care 31, 7: 1305–1310, 2008.

Robbins, D. C., Beisswenger, P. J., Ceriello, A. et al. Mealtime 50/50 basal + prandial 
insulin analogue with a basal insulin analogue, both plus metformin, in the achievement 
of target HbA1c and pre- and postprandial blood glucose levels in patients with type 2 
diabetes: multinational, 24-week, randomized, open-label, parallel-group comparison. 
Clin Ther 29, 11: 2349–2364, 2007.

MUDr. Eva Račická
Diabetologická a interní ambulance
Vratimovská ulice
707 02 Ostrava-Kunčice 
e-mail: eva.racicka@centrum.cz

KlinStud_2010.indd   18KlinStud_2010.indd   18 7.3.2010   16:32:547.3.2010   16:32:54



19KLINICKÉ STUDIE V DIABETOLOGII 2010 

G
L

Y
K

É
M

I
E

Originální publikace:
Liebl, A., Prager, R., Binz, K. et al.; PREFER Study Group. Comparison of insulin analogue 
regimens in people with type 2 diabetes mellitus in the PREFER Study: a randomized controlled 
trial. Diabetes Obes Metab 11, 1: 45–52, 2008.

Rosenstock, J., Ahmann, A. J., Colon, G. et al. Advancing insulin therapy in type 2 diabetes previ-
ously treated with glargine plus oral agents: prandial premixed (insulin lispro protamine suspen-
sion/lispro) versus basal/bolus (glargine/lispro) therapy. Diabetes Care 31, 1: 20–25, 2008.

Eva Račická
Diabetologická a interní ambulance, Ostrava

Srovnání dvou studií

V posledních letech se objevilo mnoho klinických studií, které si 
daly za cíl přímo srovnat různé inzulínové režimy s použitím nových 
inzulínů – analog. Výše uvedené dvě studie porovnávaly obvyklý 
intenzifikovaný režim bazál-bolus s použitím dlouhodobě a krátko-
době působících analog s intenzifikovaným a konvenčním režimem 
s použitím premixovaných analog.

Ve sledovaných souborech byly populace diabetiků 2. typu, které 
byly neuspokojivě kompenzovány léčbou bazálním inzulínem a PAD. 
70 % pacientů ve studii PREFER však do té doby ještě inzulínem 
nebylo nikdy léčeno. Ve americké studii Rosenstocka byli pacienti 
s vyšším průměrným BMI (34,5 vs. 31 kg/m2) a mírně delší dobou trvání 
diabetu (11 let vs. 9 let) a měli vyšší průměrnou hodnotu HbA1c při 
zahájení studie (8,9 % vs. 8,5 %; norma DCCT).

Po ukončení studií byl významný pokles hodnoty HbA1c ve všech 
sledovaných skupinách. Při srovnání byl větší pokles taktikou bazál-
-bolus v obou studiích proti režimu s použitím premixů. Výjimkou byla 
skupina pacientů ve studii PREFER, kteří dosud léčeni inzulínem 
nebyli, kdy úspěšnost léčby byla u obou režimů byla srovnatelná.

Hodnoty HbA1c ≤7,0 % (DCCT) ve studii PREFER dosáhlo 
60 % pacientů na léčbě bazál-bolus a 50 % léčených premixem, ve 
studii americké to bylo 69 % režimem bazál-bolus a 54 % režimem 
s použitím premixovaného analoga. V obou studiích signifikantně 
klesly hladiny glykémií během dne, ve studii Rosenstockově byl větší 
pokles glykémie nalačno s použitím inzulínu glargine, ale ve studii 
PREFER byla dosažená hodnota oběma režimy srovnatelná. Rozdíly 
ve výsledné hodnotě HbA1c jsou výsledkem většího poklesu zejména 
postprandiálních glykémií v obou studiích.

Dávky inzulínu se od sebe ve studiích dosti lišily. Konečná prů-
měrná dávka ve studii prof. Rosenstocka byla pro režim bazál-bolus 
1,4 U/kg a pro premixovaný analog lispro mix 50 1,2 U/kg a to i při 
použití PAD (metformin ev. + glitazony). Ve studii prof. Liebla to 
bylo pro bazál-bolus 0,86 U/kg a pro premixovaný analog biasp 30 
0,623 U/kg bez použití PAD.

Rozdíl je zřejmě dán vyšším průměrným HbA1c při zahájení ame-
rické studie a jeho větším absolutním poklesem na konci studie (pokles 
o 2,09 % a 1,87 % proti PREFER 1,56 a 1,23 %), který byl docílený 
vyšší dávkou inzulínu u populace s vyšším BMI, s delší dobou trvání 

diabetu a intenzivní titrací dle agresivního algoritmu studie k cílové 
preprandiální glykémii.

V obou studiích byl poměr z celkové denní dávky mezi bazálním 
analogem a prandiálně podaným inzulínem 48:52 pro glargine/lispro 
a 45:55 pro detemir/aspart.

Porovnání hypoglykémií je poněkud obtížné vzhledem k hodnotám 
glykémií, které byly stanované jako sledované. Pokud porovnáme 
hodnotu ze studie PREFER <3,1 mmol/l a ze studie Rosenstocka 
<2,8 mmol/l byla incidence pacientů v %, kteří hypoglykémii zazna-
menali, vyšší ve studii americké (61,5 % a 55,6 % proti 31 % a 28 % 
ve studii PREFER).

Hmotnost se zvýšila ve studii Rosenstockově v obou skupinách 
(+4,0 a +4,5 kg) proti vzestupu ve studii PREFER (+2,4 a +2,1 kg), 
což může být důsledkem významné intenzifikace léčby a úpravy hy-
poglykémií. Výsledek je v korelaci i s výsledky studie 4T (Holman et 
al. 2007), kde léčba inzulínem prandiálně podaným 3krát denně vedla 
k největšímu váhovému nárůstu a počtu hypoglykémií při úpravě 
kompenzace.

Po ukončení studií byl tedy docílen významný pokles hodnoty 
HbA1c ve všech sledovaných skupinách. 

Pro využití výsledků těchto studií v denní klinické praxi přinášejí 
tyto studie praktické poznatky:

• Při detailním rozdělení pacientů ve studii PREFER byla úspěš-
nost zlepšení kompenzace režimem bazál-bolus a 2krát denně 
podaným premixovaným inzulínem NovoMix 30 srovnatelná 
u těch pacientů, kteří nebyli dosud inzulínem léčeni. 

• Úspěšněji lze intezifikovat stávající léčbu bazálním inzulínem 
přidáním krátkodobě působícího analoga k jídlu, tedy režimem 
bazál-bolus. Touto léčbou bylo dosaženo většího poklesu 
postprandiálních glykémií, což představuje důležitý faktor 
z hlediska snížení rizika kardiovaskulárních komplikací.

• Pro klinickou praxi je důležité zjištění, že výsledky těchto 
dvou studií s použitím premixovaných inzulínů NovoMix 30 
a Humalog Mix 50 prokázaly jejich bezpečnost a účinnost 
v denní praxi. Použité režimy léčby mohou být variantou pro 
ty pacienty, kteří budou preferovat jednodušší režim s menším 
počtem dávek jednoho druhu inzulínu, který je srovnatelně 
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bezpečný i z hlediska rizika hypoglykémií. Léčbu premixova-
nými analogy pak můžeme zvážit u těch pacientů, u kterých se 
lze spokojit i s uspokojivou kompenzací dle zdravotního stavu 
a očekávané životní prognóze.

SROVNÁNÍ DVOU STUDIÍ

MUDr. Eva Račická
Diabetologická a interní ambulance
Vratimovská ulice
707 02 Ostrava-Kunčice 
e-mail: eva.racicka@centrum.cz

Literatura
Holman, R. R., Thorne, K. I., Farmer, A. J. et al.; 4-T Study Group. Addition of bipha-
sic, prandial, or basal insulin to oral therapy in type 2 diabetes. N Engl J Med 357, 17: 
1716–1730, 2007.

Prevence/Prediabetes

Balkau, B., Lange, C., Fezeu, L. et al. Predicting diabetes: clinical, biological, and genetic approaches: data from the Epidemio-
logical Study on the Insulin Resistance Syndrome (DESIR). Diabetes Care 31, 10: 2056–2061, 2008.
Jako klinické proměnné predikující diabetes potvrdila studie obvod pasu a hypertenzi u mužů i žen, kouření u mužů a rodinnou anamnézu 
diabetu u žen. Při kombinaci klinických a biologických proměnných vykazovaly prediktivní vlastnosti u mužů glykémie nalačno, obvod pasu, 
kouření a GGT (gama-glutamyltransferáza) a u žen glykémie nalačno, BMI, triglyceridy a rodinná anamnéza diabetu. Množství delečních 
alel TCF7L2 a IL6 mělo prediktivní hodnotu u obou pohlaví, po zohlednění výše zmíněných klinických a biologických proměnných však 
pouze u žen (p<0,03). 
Závěr: Nejlepším klinickým (antropometrickým) prediktorem diabetu je obezita, nejlepším biologickým je glykémie nalačno. Znalost 
genetických polymorfismů nepřispěla ve větší míře k zvýšení prediktivní hodnoty těchto proměnných.

Abdul-Ghani, M. A., Lyssenko, V., Tuomi, T. et al. Fasting versus postload plasma glucose concentration and the risk for future 
type 2 diabetes: results from the Botnia Study. Diabetes Care 32, 2: 281–286, 2008.
Hodnota plazmatické glukózy po 1. hodině oGTT je silným prediktorem rizika vzniku diabetu 2. typu v budoucnosti a přispívá k prediktivní 
síle modelů založených na měření glykémie nalačno. Hranici glykémie v 1. hodině oGTT 155 mg/dl (8,6 mmol/l) a kritéria pro metabolický 
syndrom dle ATPIII lze použít ke stratifikaci nediabetických osob do skupin s nízkým, středním a vysokým rizikem vzniku diabetu.

Wang, J., Luben, R., Khaw, K. T. et al. Dietary energy density predicts the risk of incident type 2 diabetes: the European Prospective 
Investigation of Cancer (EPIC)-Norfolk Study. Diabetes Care 31, 11: 2120–2125, 2008.
Energetická denzita potravy (přizpůsobená pro věk, pohlaví a BMI) byla vyšší u osob, u kterých došlo k vzniku diabetu 2. typu (průměr 
3,08 kJ/g [95% CI 3,03–3,13]), než u těch, kteří zůstali bez diabetu (3,01 kJ/g [3,00–3,02]); (p=0,012). Energetická denzita byla pozitivně 
asociována s incidencí diabetu (poměr šancí 1,21 [95% CI 1,06–1,38]) po adjustaci na známé rizikové faktory. V nejvyšším kvintilu energetické 
denzity potravy (3,55–7,97 kJ/g) bylo o 60 % vyšší riziko vzniku diabetu (1,60 [1,19–2,16]) ve srovnání s nejnižším kvintilem (1,04–2,43 kJ/g). 
Tato prospektivní studie provedená na velkém populačním souboru vůbec poprvé prokázala možnou asociaci diety bohaté na energeticky 
denzní potraviny se zvýšeným rizikem vzniku diabetu, a to bez ohledu na vstupní BMI. 

Dillon, E. L., Janghorbani, A., Angel, J. A. et al. Novel noninvasive breath test method for screening individuals at risk for dia-
betes. Diabetes Care 32, 3: 430–435, 2008.
Cílem studie bylo prozkoumat existenci rozdílu v exkreci 13CO2 dechem mezi osobami s normální glukózovou tolerancí (NGT), „prediabe-
tiky“ a pacienty s recentním diabetem. Dále byla hodnocena korelace tohoto ukazatele s kinetikou glukózy v plazmě. Z glukózy pocházející 
13CO2 v dechu byl signifikantně nižší u osob s recentním diabetem ve srovnání s osobami s NGT a to v intervalu 1 až 3,5 hod po konzumaci 
glukózy (p< nebo=0,05). Nejvyšší hladiny 13CO2 v dechu se u osob s časnými stádii diabetu objevily po 4,5 hodinách, zatímco u normogly-
kemiků po 3,5 hodinách. Výsledky studie naznačují, že tato nová metoda, založená na principu dechového testu může být prospěšná při 
neinvazivním vyhledávání prediabetu a časných stadií diabetu u rizikových osob, bez nutnosti odebírání krevních vzorků. 

jednou větou
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Originální publikace:
Ushakova, O., Sokolovskaya, V., Morozova, A. et al. Comparison of biphasic insulin aspart 30 
given three times daily or twice daily in combination with metformin versus oral antidiabetic 
drugs alone in patients with poorly controlled type 2 diabetes: a 16-week, randomized, open-label, 
parallel-group trial conducted in Russia. Clin Ther 29, 11: 2374–2384, 2007.

Jana Bělobrádková
III. interní klinika, FN Brno

Metodika 

Randomizovaná, multicentrická, otevřená studie s inzulín-
-naivními pacienty s diabetes mellitus 2. typu (DM2) se špatnou 
metabolickou kompenzací (HbA1c ≥ 8,0 %; norma DCCT) při léčbě 
PAD (sulfonylurea nebo meglitinide s/bez metformin nebo pouze 
metformin). 

14denní run-in perioda, randomizace pacientů do 3 větví: 1. větev 
s nasazením BIAsp 30 3krát denně (BIAsp 30 TID), 2. větev s nasa-
zením BIAsp 30 2krát denně + metformin (BIAsp 30 BID+MET) 
a 3. větev s ponecháním léčby pouze PAD (OADs). Léčba trvala 
16 týdnů.

Cíl studie
Primární end point byl HbA1c na konci studie, sekundární end 

point zahrnoval pokles HbA1c, průměrnou glykémii, prandiální 
vzestup glykémie, sledování 7bodového glykemického profilu, změ-

ny hmotnosti, tolerance léčby (hypoglykémie, nežádoucí příhody) 
a profit pacientů/kvalitu života (dotazníky kvality života na počátku, 
v 8. a 16. týdnu studie).

Soubor
Celkem bylo randomizováno 308 pacientů s DM2, 78,9 % žen 

a 21,1 % mužů, průměrný věk 58,3 let, BMI 29,4 kg/m2, HbA1c 
10,3 % (dle DCCT). 

Výsledky
Z 308 randomizovaných pacientů jich 18 studii nedokončilo 

(4 z větve s BIAsp 30 TID, 5 z větve s BIAsp 30 BID+MET a 9 z větve 
s OADs).

Primární end point: absolutní hladina HbA1c na konci studie se 
snížila o 2,9 % (1,5 %) ve větvi BIAsp 30 TID, 3,0 % (1,6%) ve větvi 
BIAsp BID+MET a jen 2,1 % (1,4 %) ve větvi s OADs, obě větve lé-

čené BIAsp zaznamenaly 
pokles HbA1c oproti větvi 
s OADs na statistické 
hladině významnosti P 
pod 0,001.

Pokles HbA1c během 
studie činil 7,3 % (1,2 %) 
ve větvi s BIAsp 30 BID
+MET, 7,6 % (1,2 %) 
ve větvi BIAsp 30 TID 
a 8,0 % (1,4 %) ve větvi 
s OADs. Hladina HbA1c 
se výrazněji snížila bě-
hem studie u obou BIAsp 
30 léčených větví oproti 
větvi s OADs na statistic-
ké hladině významnosti P 
pod 0,001.

Bifázický inzulín aspart 30 v režimu dvakrát 
nebo třikrát denně spolu s metforminem 
u špatně kompenzovaných diabetiků 2. typu

Ushakova et al.

Obr. č. 1: Design studie
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Sekundární end point: porovnání 
glykemií v 7bodovém glykemickém pro-
filu vedlo ke statisticky významnému 
snížení postprandiálních glykémií u obou 
inzulínem léčených větví, BIAsp TID 
o 6,32 mmol/l, BIAsp 30 BID+MET 
o 6,44 mmol/l a OADs jen o 3,59 mmol/ l, 
P pod 0,001, mezi inzulínem léčenými 
větvemi vzájemně jen P=0,04.

U obou skupin léčených inzulínem 
došlo ke vzestupu hmotnosti pacientů 
(BIAsp 30 TID o 1,71 kg, BIAsp 30 
BID+MET o 1,5 kg), ve skupině OADs 
klesla hmotnost pacientů o 0,75 kg.

Vlastní komentář
Do studie byl zařazen malý počet 

nemocných (104/100/104) a jednalo se 
o multicentrickou studii pouze na území 
Ruska.

Uplatnění výsledků studie 
v běžné praxi

Výhodné je zkombinovat premixova-
nou formu inzulínu s metforminem při 
léčbě DM2, nemocní profitují ze zlepšení 
parametrů kompenzace, snížíme vzestup váhy nemocného.

USHAKOVA ET AL.

MUDr. Jana Bělobrádková
III. interní klinika
FN Brno
Jihlavská 20
639 00 Brno

BIAsp 30 – bifázický inzulín aspart 30; MET – metformin; PAD – perorální antidiabetika

BIAsp 30 TID
(n=104)

BIAsp 30 BID+MET
(n=100)

PAD
(n=104)

věk (roky; SD) 58,0 (6,41) 58,4 (6,44) 58,4 (6,71)

pohlaví (osoby; %)

ženy 87 (83,7) 73 (73,0) 83 (79,8)

muži 17 (16,3) 27 (27,0) 21 (20,2)

výška (m; SD) 1,6 (6,41) 1,6 (0,08) 1,6 (0,08)

hmotnost (kg; SD) 79,3 (11,85) 78,4 (12,99) 78,0 (11,04)

BMI (kg/m2; SD) 29,8 (3,5) 29,2 (3,77) 29,3 (3,37)

HbA1c (%, SD) 10,4 (1,44) 10,4 (1,69) 10,1 (1,37)

trvání diabetu (roky; SD) 9,9 (6,2) 8,4 (5,65) 8,3 (5,41)

léčba (osoby; %)

SU monoterapie 58 (55,8) 53 (53,0) 49 (47,1)

SU+MET 42 (40,4) 42 (42) 49 (47,1)

meglitinid monoterapie 4 (3,8) 2 (2) 1 (1)

meglitind+MET 0 3 (3) 3 (2,9)

MET monoterapie 0 0 2 (1,9)

kouření (osoby; %) 6 (5,8) 9 (9) 7 (6,7)

Tab. č. 1: Charakteristika pacientů

Obr. č. 2: Struktura pacientů ve studii

O
br

áz
ek

 z
 a

rc
hi

vu
 a

ut
or

ky

KlinStud_2010.indd   22KlinStud_2010.indd   22 7.3.2010   16:32:557.3.2010   16:32:55



23KLINICKÉ STUDIE V DIABETOLOGII 2010 

K
L

I
N

IC
K

É
 S

T
U

D
I

E
 V

 D
I

A
B

E
T

O
L

O
G

I
I

Makroangiopatie
Hlatky, M. A., Boothroyd, D. B., Bravata, D. M. et al. Coronary artery bypass surgery compared with percutaneous coronary 
interventions for multivessel disease: a collaborative analysis of individual patient data from ten randomised trials. Lancet 373, 
9670: 1190–1197, 2009.
Ve většině podskupin pacientů s koronárním postižením typu multivessel disease byla dlouhodobá mortalita po CABG i PCI podobná. 
Výběr léčebného postupu by se měl odvíjet od postoje pacienta. CABG může být lepší variantou pro osoby starší 65 let, kde byla zazna-
menána nižší mortalita.

Preis, S. R., Hwang, S. J., Coady, S. et al. Trends in all-cause and cardiovascular disease mortality among women and men with 
and without diabetes mellitus in the Framingham Heart Study, 1950 to 2005. Circulation 119, 13: 1728–1735, 2009.
Během let došlo k redukci celkové mortalitu u žen i mužů s diabetem. Přesto zůstává mortalita u osob s diabetem ve srovnání se zdravou 
populací přibližně dvojnásobná. 

Frankel, D. S., Meigs, J. B., Massaro, J. M. et al. Von Willebrand factor, type 2 diabetes mellitus, and risk of cardiovascular di-
sease: the framingham offspring study. Circulation 118, 24: 2533–2539, 2008.
Vyšší hladiny von Willebrandova faktoru (vWF) byly u osob s diabetem 2. typu nebo inzulínovou rezistencí asociovány s rizikem KV one-
mocnění. vWF může být specifickým rizikovým faktorem v těchto populacích. 

Rijzewijk, L. J., van der Meer, R. W., Smit, J. W. et al. Myocardial steatosis is an independent predictor of diastolic dysfunction 
in type 2 diabetes mellitus. J Am Coll Cardiol 52, 22: 1793–1799, 2008.
Množství triglyceridů v myokardu je u nekomplikovaného diabetu 2. typu zvýšené a v této studii bylo prokazatelně asociováno s diastolickou 
dysfunkcí levé komory, nezávisle na věku, BMI, srdeční frekvenci, viscerálním tuku a diastolickém krevním tlaku.

Palmas, W., Pickering, T. G., Teresi, J. et al. Ambulatory blood pressure monitoring and all-cause mortality in elderly people with 
diabetes mellitus. Hypertension 53, 2: 120–127, 2009.
Ambulantní monitorování krevního tlaku (holter TK) zlepšilo predikci kardiovaskulárního rizika prostřednictvím stanovení indexu ar-
teriálního odporu a zhodnocení nočního poklesu tepové frekvence. Dle této studie může albuminurie vysvětlovat asociaci mezi krevním 
tlakem a mortalitou. 

Kramer, C. K., Leitão, C. B., Canani, L. H., Gross, J. L. Impact of white-coat hypertension on microvascular complications in type 
2 diabetes. Diabetes Care 31, 12: 2233–2237, 2008.
Systolický krevní tlak měřený pomocí ABPM (holter TK) a celková hypertenzní zátěž byly vyšší u osob s dokumentovanou hypertenzí 
bílého pláště (HBP) než u normotenzních osob. HBP byla po adjustaci asociována se zvýšeným rizikem makroalbuminurie (poměr šancí 
4,9 [95% CI 1,3–18,7], p=0,01) neproliferativní i proliferativní diabetické retinopatie (2,7 [1,2–6,6], p=0,02). Hypertenze bílého pláště by 
tedy neměla být považována za neškodnou komplikaci a měla by být zvažována její léčba. 

Wijkman, M., Länne, T., Engvall, J. et al. Masked nocturnal hypertension – a novel marker of risk in type 2 diabetes. Diabetologia 
52, 7: 1258–1264, 2009.
30 % pacientů s klinickou normotenzí mělo noční hypertenzi, která byla doprovázena zvýšeným odporem arterií (arterial stiffness) a vyšším 
centrálním krevním tlakem. I u zdánlivě normotenzních pacientů s diabetem 2. typu může přispět ambulantní monitorování krevního tlaku 
k odhalení osob se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem. 

Izzo, R., de Simone, G., Chinali, M. et al. Insufficient control of blood pressure and incident diabetes. Diabetes Care 32, 5: 
845–850, 2009.
Ve velkém souboru léčených nediabetických hypertenzních osob byla nedostatečná kontrola krevního tlaku asociovaná s dvojnásobně 
zvýšeným rizikem vzniku diabetu, bez ohledu na věk, BMI, vstupní krevní tlak nebo glykémii nalačno.

jednou větou

Hypertenze

KlinStud_2010.indd   23KlinStud_2010.indd   23 7.3.2010   16:32:557.3.2010   16:32:55



24 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII – SUPLEMENTUM 1/2010

G
L

Y
K

É
M

I
E

Originální publikace:
Jacober, S. J., Scism-Bacon, J. L., Zagar, A. J.; for IONW study investigators. A Comparison of 
intensive mixture therapy with basal insulin therapy in insulin-naive patients with type 2 diabetes 
receiving oral antidiabetes agents. Diabetes Obes Metab 8, 4: 448–455, 2006.

Zdenka Krejsová
Diabetologická ordinace Karlovy Vary

Cíl studie 

Srovnání úrovně metabolické kompenzace diabetu 2. typu špatně 
kontrolovaného léčbou PAD při použití inzulínového režimu s jed-
nou dávkou inzulínu glargin nebo dvěma dávkami premixovaného 

inzulínového analoga 75/25 ráno a v poledne a jednou dávkou pre-
mixovaného inzulínového analoga 50/50 večer. V obou případech 
dosud nebyli pacienti léčení inzulínem a byla zachována původní 
dávka alespoň dvou perorálních antidiabetik. 

Soubor a metodika 
Do studie bylo zařazeno celkem 60 pacientů (34 mužů a 26 žen) 

léčených minimálně dvěma PAD (viz tabulka č. 1) – sulfonylurea 
90 %, metformin 88,3 %, glitazony 56,7 %.

Randomizace byla provedena do dvou větví, výměna v 16. týdnu 
sledování. Pacienti prováděli selfmonitoring, glykémie byly kontro-
lovány 8bodovými profily a dávky inzulínu titrovány po 2, 4 a 6 U 
k cílovým hodnotám lačné glykémie 6,7 mmol/l a postprandiální 
glykémie 2 hodiny po jídle 10 mmol/l. Hypoglykémie byla definová-
na hodnotou 4 mmol/l. HbA1c byl vyšetřován na začátku a na konci 
léčebné periody.

Studie sledovala HbA1c, glykemický profil, frekvenci hypoglyké-
mií, BMI a hmotnostní vzestup.

Studii ukončilo 50 pacientů, 10 pacientů v průběhu studii přeru-
šilo nebo byli vyřazeni.

Výsledky
Léčba premixovanými inzulínovými analogy (IMT) i inzulínem 

glargin vedla k poklesu HbA1c.
HbA1c o 7,08 % (IMT 44 %)
HbA1c o 7,34 % (glargin 31 %).
Pokles postprandiální glykémie byl u IMT signifikantně nižší. 

Denní dávka inzulínu u IMT 33,6 U, u glarginu 20 U. Hypoglykemické 

Randomizovaná multicentrická zkřížená prospektivní 
studie porovnávající úroveň metabolické kompenzace 
u nemocných s diabetes mellitus 2. typu dosud 
neléčených inzulínem přidáním jedné dávky inzulínu 
glargin nebo více dávek premixovaného 
inzulínového analoga

IONW

Tab. č. 1: Charakteristika souboru

n 60

věk 54,9±10,0

muži 34 (56,7 %)

ženy 26 (43,3 %)

hmotnost (kg) 96,1±18,3

BMI (kg/m2) 32,9±4,7

HBA1c (%) 9,21±1,33

trvání diabetu (roky) 8,4±4,9

PAD (n; %)

sulfonylurea (SU) 54 (90)

metformin (MET) 53 (88,3)

TZD 34 (56,7)

ostatní PAD 5 (8,3)

pacienti na 3 PAD (n; %) 26 (43,3)

pacienti na 2 PAD 34 (56,7)

kombinace SU, MET, TZD 23 (38,3)

kombinace MET, SU 22 (36,7)

kombinace SU, TZD 6 (10)
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epizody u IMT 4,7 %, při léčbě glarginem 2,3 %. Noční hypoglykémie 
u IMT 0,93 %, u glarginu 0,94 %. Tělesná hmotnost vzrostla při IMT 
o 1,98 kg, u glarginu o 1,52 kg.

Závěry autorů
Studie demonstruje, že IMT terapie v kombinaci s PAD alespoň 

ze dvou skupin dosahuje nižšího HBA1c a nižší postprandiální gly-
kémie při vyšší denní dávce inzulínu. Má sice oproti druhé skupině 
vyšší výskyt hypoglykemických epizod ale v procentu nočních hypo-
glykémií se oba soubory neliší. Rovněž se soubory neliší ve vzestupu 
tělesné hmotnosti.

Na základě svých výsledků doporučují IMT léčbu jako začátek 
inzulínové terapie u diabetu 2. typu.

Komenář
Celkový počet sledovaných osob byl relativně malý, z 60 randomi-

zovaných dokončilo studii pouze 50 osob. Nejsou blíže specifikovány 
dávky PAD v jednotlivých skupinách. Ve studii bylo vysoké procento 
osob léčených TZD spolu s inzulínem, nejsou komentovány možné 
nežádoucí účinky ve smyslu městnavé slabosti. Na základě charakte-
ristiky souboru (věk 44–64 let) BMI (28–38 kg/m2) je možné získané 
výsledky aplikovat pouze v takto definovaných skupinách.

MUDr. Zdenka Krejsová
Diabetologická ordinace
Chodská 9
360 20 Karlovy Vary

STUDIE IONW

Perorální antidiabetika

Wilding, J. P., Norwood, P., T’joen, C. et al. A study of dapagliflozin in patients with type 2 diabetes on high doses of insulin plus 
insulin sensitizers: applicability of a novel insulin-independent treatment. Diabetes Care 32, 9: 1656–1662, 2009.
U pacientů léčených vysokými dávkami inzulínu v kombinaci s inzulínovými senzitizéry, u kterých byla původní dávka inzulínu snížena 
o 50 %, vedlo podávání dapagliflozinu k ve srovnání s placebem k poklesu HbA1c, lačné i postprandiální glykémie a k redukci hmotnosti.

List, J. F., Woo, V., Morales, E. et al. Sodium-glucose cotransport inhibition with dapagliflozin in type 2 diabetes. Diabetes Care 
32, 4: 650–657, 2009.
Po 12 týdnech podávání indukoval dapagliflozin mírnou glykosurii (52–85 g glukózy/den) a signifikantně zlepšil kontrolu glykémie ve 
srovnání s placebem. Redukce hmotnosti představovala −1,3 až −2,0 kg vs. placebo. Léčba dapagliflozinem nevedla k žádným trvalým 
změnám osmotických, volumových či renálních parametrů.

Kooy, A., de Jager, J., Lehert, P. et al. Long-term effects of metformin on metabolism and microvascular and macrovascular disease 
in patients with type 2 diabetes mellitus. Arch Intern Med 169, 6: 616–625, 2009.
Metformin přidaný k inzulínu u pacientů s diabetem 2. typu zlepšil tělesnou hmotnost, kontrolu glykémie a potřebu inzulínu, nevedl však 
ke zlepšení primárního endpointu. Metformin nicméně redukoval po 4,3 letech sledování riziko makroangiopatie. Toto je další potvrzení 
současné strategii pokračovat v léčbě metforminem i po iniciaci inzulínu, pokud nejsou přítomny kontraindikace. 

Monami, M., Lamanna, C., Marchionni, N., Mannucci, E. Rosiglitazone and risk of cancer: a meta-analysis of randomized clinical 
trials. Diabetes Care 31, 7: 1455–1460, 2008.
Ve vztahu k incidenci malignit se jeví užívání rosiglitazonu zcela bezpečné, zatímco možné protektivní působení tohoto léku vyžaduje další 
zkoumání. 

Henry, R. R., Lincoff, A. M., Mudaliar, S. et al. Effect of the dual peroxisome proliferator-activated receptor-alpha/gamma agonist 
aleglitazar on risk of cardiovascular disease in patients with type 2 diabetes (SYNCHRONY): a phase II, randomised, dose-ranging 
study. Lancet 374, 9684: 126–135, 2009.
Příznivá rovnováha mezi bezpečnostním profilem a účinností aleglitazaru působí nadějně a poskytuje dobrý základ k zahájení studií fá-
ze III. 

jednou větou
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Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance, Krnov

Cíl 

Srovnání iniciace inzulinoterapie pomocí různých inzulínových 
režimů přidaných k perorální léčbě u pacientů s nedostatečně kont-
rolovaným diabetem 2. typu. 

Metodika 

708 pacientů se suboptimálními hladinami glykovaného hemo-
globinu (7,0 až 10,0 %) dostávajících maximální tolerované dávky 
metforminu a sulfonylurey bylo náhodně přiřazeno k bifázickému in-
zulínu aspart (BiAsp) 2krát denně (235), prandiálnímu inzulínu aspart 
3krát denně (239) nebo bazálnímu inzulínu detemir jednou denně 

(dle potřeby 2krát denně). Sulfonylurea byla nahrazena dalším typem 
inzulínu v případě vzestupu glykovaného hemoglobinu nad 6,5 %, 
nebo při neakceptovatelných hodnotách glykémie. Hlavním měřeným 
výsledkem byla změna HbA1c po 1 roce, podíl pacientů, kteří dosáhli 
hladiny HbA1c ≤ 6,5, četnost hypoglykémií a nárůst hmotnosti.

Výsledky

Průměrný HbA1c po 3 letech studie byl podobný v skupině lé-
čené bifázickým (7,1 %) prandiálním (6,8 %) i bazálním inzulínem 
(6,9 %; p=0,28). Nicméně podíl pacientů, kteří dosáhli glykovaný 
hemoglobin ≤ 6,5 % byl menší při léčbě bifázickým inzulínem 31,9 % 
než v prandiální skupině (44,7 %; p=0,06) nebo bazální skupině 

(43,2 %, p=0,03). Podíl pacien-
tů ve zmíněných skupinách, 
u kterých bylo potřeba použít 
dalšího typu inzulínu, činil 
67,7 %, 73,6 %, resp. 81,6 % 
(p=0,002). Průměrný počet 
hypoglykemických příhod na 
pacienta/rok byl nejnižší při po-
užití bazálního inzulínu (1,7), 
o něco vyšší v bifázické skupině 
(3,0) a nejvyšší u pacientů lé-
čených primárně prandiálním 
inzulínem. Průměrný váhový 
přírůstek byl vyšší v bifázické 
(5,7 kg) a prandiální skupině 
(6,4 kg) než při použití bazál-
ního inzulínu detemir.

Tříletá účinnost komplexních inzulínových 
režimů u diabetu 2. typu

4T

Obr. č. 1: Design studie 4T
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Závěry

Pacienti, kterým byla ke stávající perorální medikaci přidána 
léčba bazálním nebo prandiálním inzulínovým režimem (aspart) 
měli lepší kontrolu glykémie (glykovaný hemoglobin) než pacienti 
na bifázickém inzulínu. U pacientů léčených pomocí bazálního 
inzulínového analoga (detemir) byl zaznamenán nižší výskyt hy-
poglykemických příhod a menší nárůst hmotnosti. 

MUDr. Tomáš Edelsberger
diabetologická ambulance Krnov
I. P. Pavlova 9
794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz 

STUDIE 4T

Obr. č. 2: 4T – změna sledovaných parametrů po 3 letech dle použi-
tého inzulínového režimu

Obr. č. 3: 4T – výskyt hypoglykemických příhod

FPG – glykémie nalačno, PPG – postprandiální glykémie 2×
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Perorální antidiabetika

Rao, A. D., Kuhadiya, N., Reynolds, K., Fonseca, V. A. Is the combination of sulfonylureas and metformin associated with an 
increased risk of cardiovascular disease or all-cause mortality?: a meta-analysis of observational studies. Diabetes Cae 31, 8: 
1672–1678, 2008.
Kombinační léčba metforminem a sulfonylureou signifikantně zvýšila dle této meta-analýzy relativní riziko kardiovaskulární hospitalizace 
nebo mortality (kombinovaný endpoint), bez ohledu na referenční skupinu (dieta, metformin v monoterapii nebo sulfonylurea v monote-
rapii). Nicméně negativní vliv této kombinační léčby na izolovanou KV mortalitu nebo celkovou mortalitu prokázán nebyl. 

jednou větou

Diabetická retinopatie

Haritoglou, C., Gerss, J., Sauerland, C. et al.; CALDIRET Study Group. Effect of calcium dobesilate on occurrence of diabetic 
macular oedema (CALDIRET study): randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial. Lancet 373, 9672: 1364–1371, 
2009.
Kalcium dobesilát nevedl ke snížení rizika vzniku klinicky signifikantního makulárního edému. 

Chaturvedi, N., Porta, M., Klein, R. et al.; DIRECT Programme Study Group. Effect of candesartan on prevention (DIRECT-
-Prevent 1) and progression (DIRECT-Protect 1) of retinopathy in type 1 diabetes: randomised, placebo-controlled trials. Lancet 
372, 9647: 1394–1402, 2008.
I když candesartan v této studii redukoval incidenci retinopatie, nebylo zaznamenáno žádné příznivé ovlivnění její progrese. 
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Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance, Krnov

Cíl 

Posoudit účinnost a bezpečnost bifázického inzulínu aspart 
(BIAsp 30) přidaného ke kombinaci metformin/pioglitazon (met/pio) 
ve srovnání se samotnou kombinací met/pio u pacientů s diabetem 
2. typu. 

Metodika 

Do této randomizované 34týdenní studie byli zařazeni pacienti 
s diabetem 2. typu HbA1c (7,5–12,0 %) léčení kombinací 2 perorál-
ních antidiabetik. Během 8týdenního run-in období byla původní 
medikace změněna na kombinaci met/pio a dávky byly dotitrovány 
na 2 500 mg metforminu a 30 nebo 45 mg pioglitazonu denně. Jedna 
skupina pokračovala v léčbě pouze pomocí met/pio, druhé skupině byl 
k léčbě přidán bifázický inzulín BIAsp 30 v iniciální dávce 6 U dvakrát 
denně s následnou titrací k cílové glykémii (4,4– 6,1 mmol/l). 

Výsledky
Na konci studie došlo u pacientů léčených pomocí kombinace 

BIAsp 30+metformin/pioglitazon (n=93) k signifikantně větší prů-
měrné (±SD) redukci HbA1c než při léčbě pouze metforminem/pio-
glitazonem (n=88); (1,5±1,1 % vs. 0,2±0,9 %; p<0,0001). Rovněž 
větší podíl osob léčených kombinací inzulínu BIAsp 30+met/pio 

dosáhl cílové hodnoty HbA1c ≤ 6,5 resp.<7,0 % než pouze při samot-
ném metforminu/pioglitazonu (HbA1c ≤ 6,5 % vs. 12 %; HbA1c<7,0 % 
vs. 24 %). Self-monitoringem měřené 8bodové glykemické profily na 
konci studie byly signifikantně nižší ve skupině BIAsp 30+met/pio ve 
srovnání se skupinou met/pio. Mírné hypoglykémie (definované jako 
glykémie <3,1 mmol/l) byly naopak četnější při použití inzulínu (8,3 
vs. 0,1 příhod/rok; p<0,001). U obou skupin došlo během sledování 
k hmotnostnímu přírůstku (BIAsp 30+met/pio 4,6±4,3 kg; met/pio 
0,8±3,2 kg; p<0,001). 

Závěr
Přidání inzulínu pacientům s diabetem 2. typu léčených met-

forminem/pioglitazonem je efektivním způsobem k dosažení cílové 
kontroly glykémie. Léčba inzulínem BIAsp 30+met/pio dosáhla 
signifikantně výraznější redukce HbA1c  ve srovnání se samotnou 
kombinací met/pio.

Přidání bifázického inzulínu aspart 30 
k optimalizaci léčby diabetu 2. typu
pomocí metforminu a pioglitazonu

ACTION

MUDr. Tomáš Edelsberger
diabetologická ambulance Krnov
I. P. Pavlova 9
794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz 

Diabetická nefropatie
Rabbani, N., Alam, S. S., Riaz, S. et al. High-dose thiamine therapy for patients with type 2 diabetes and microalbuminuria: 
a randomised, double-blind placebo-controlled pilot study. Diabetologia 52, 2: 208–212, 2008.
V této pilotní studii vedla léčba vysokými dávkami thiaminu k redukci množství albuminu vylučovaného v moči u pacientů s diabetem 
2. typu a mikroalbuminurií. 

jednou větou
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Cíl studie 

Zhodnotit bezpečnost a účinnost bifázického inzulínu aspart 
30/70 (BIAsp 30) u pacientů s diabetem 2. typu v rutinní klinické 
praxi v 11 státech. 

Metodika
Do této 26týdenní neintervenční observační studie byli zařazeni 

pacienti, u kterých byla zahájena léčba inzulínem BiAsp, nebo byli 
převedeni na BiAsp z jiného inzulínu. Záznamy o nežádoucích pří-
hodách, hypoglykémii a parametrech kontroly glykémie byly získány 
z pacientských deníčků a lékařské dokumentace. Hodnocena byla 
rovněž spokojenost pacientů s konkrétním typem léčby.

Výsledky
Celkem 52 419 pacientů bylo před zahájením studie zahrnuto do 

jedné z 3 skupin: skupina bez předchozí farmakoterapie (n=8 966, 
trvání diabetu 2,0 roku, HbA1c 9,9 %); skupina léčená perorálními 
antidiabetiky (PAD) (n=33 797, trvání diabetu 7,4 roku, HbA1c 

9,2 %) a skupina na inzulínu (případně inzulínu + PAD) (n=9 568, 
trvání diabetu 10,4 let, HbA1c 9,3 %). Na konci studie došlo u všech 

skupin k signifikantní redukci HbA1c, lačné i postprandiální glykémie 
(skupina bez farmakoterapie: −3,1 %, −5,9 resp. −9,0 mmol/l; sku-
pina léčná pouze PAD: −2,1 %, −4,1 resp. −6,1 mmol/l; skupina na 
inzulínu+PAD: −2,0 %, −3,3 resp. −5,1 mmol/l). Četnost těžkých 
hypoglykémií poklesla ve všech skupinách, zatímco četnost mírných 
hypoglykémií stoupla u pacientů, kteří předtím inzulín nedostávali. 
Spokojenost pacientů s léčbou stoupla po zahájení podávání inzulínu 
BiAsp ve všech podskupinách. 

Závěr
Zahájení léčby bifázickým inzulínem BiAsp nebo převedení na 

tento typ inzulínu v rutinní klinické praxi vedlo ke zlepšení kontro-
ly glykémie, redukci závažných hypoglykémií a větší spokojenosti 
s léčbou.

Zahájení léčby bifázickým inzulínem aspart 30/70 
(NovoMix 30) nebo převod na tento typ inzulínu 
v rutinní péči: bezpečnost a efektivita u pacientů 
s diabetem 2. typu v observační studii 
IMPROVE

IMPROVE

MUDr. Tomáš Edelsberger
diabetologická ambulance Krnov
I. P. Pavlova 9
794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz 

www.geum.org/diakazuistiky
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Cíl 

Prozkoumat, zda-li je přidání inzulínu glargin podávaného jed-
nou denně srovnatelné 3krát denně podávanému inzulínu lispro při 
dosažení kontroly glykémie u osob s diabetem 2. typu nedostatečně 
kontrolovaným pomocí perorálních antidiabetik. 

Metodika
V této 44týdenní studii, prováděné v 69 centrech napříč Evro-

pou a Austrálií bylo 418 pacientů s diabetem 2. typu nedostatečně 
kontrolovaným pomocí perorálních antidiabetik náhodně přiřazeno 
bub k inzulínu glargin podávanému jednou denně nebo k inzulínu 
lispro podávanému 3krát denně. Primárním cílem bylo srovnat u obou 
skupin změnu glykovaného hemoglobinu po 44 týdnech.

Výsledky
205 pacientů bylo randomizováno k léčbě inzulínem glargin a 210 

k inzulínu lispro. Glykovaný hemoglobin poklesl v glarginové skupi-
ně průměrně o 1,7 % (z 8,7 % [SD 1,0] na 7,0 % [0,7]) a ve skupině 
léčené inzulínem lispro o 1,9 % (z 8,7 % [1,0] na 6,8 % [0,9]), což 
bylo v rámci stanovené 0,4% hranice noninferiority (rozdíl=0,157; 
95% CI −0,008 až 0,322). 106 (57 %) pacientů dosáhlo HbA1c ≤ 7 % 
v glarginové skupině a 131 (69 %) ve skupině dostávající lispro. 
Pokles průměrné glykémie nalačno (−4,3 [SD 2,3] mmol/l vs. −1,8 
[2,3] mmol/l; p<0,0001) a noční glykémie (−3,3 [2,8] mmol/l vs. −2,6 
[2,9] mmol/l; p=0,0041) byl výraznější v glarginové skupině, zatímco 
inzulín lispro vedl k lepší kontrole glykémií během dne (p<0,0001). 
Incidence hypoglykemických příhod byla nižší s glarginem než inzulí-
nem lispro (5,2 [95% CI 1,9–8,9] vs. 24,0 [21–28] příhod/pacienta/rok; 
p<0,0001). Hmotnostní přírůstek v jednotlivých skupinách činil 3,01 
[SD 4,33] resp. 3,54 [4,48] kg. Zlepšení spokojenosti s léčbou bylo 
výraznější v glarginové skupině než s inzulínem lispro (průměrný 
rozdíl 3,13; 95% CI 2,04–4,22). 

Závěry

Oba léčebné režimy zahrnující bub bazální nebo prandiální 
analog inzulínu byly srovnatelně účinné při snížení glykovaného 
hemoglobinu. Inzulín glargin nicméně představuje jednoduchou 
a efektivní léčebnou možnost, která je pro pacienta při zahajování 
inzulinoterapie přijatelnější než inzulín lispro, protože je asociován 
s nižším rizikem hypoglykémie, menším počtem aplikací a menší 
potřebou self-monitoringu.

Bazální inzulín glargin jednou denně 
vs. prandiální inzulín lispro třikrát denně 
u osob s diabetem 2. typu na perorální 
antidiabetické léčbě

APOLLO

Obr. č. 1: APOLLO – výsledky studie

MUDr. Tomáš Edelsberger
diabetologická ambulance Krnov
I. P. Pavlova 9
794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz 
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Cíl 

Srovnat účinnost a bezpečnost dvou cílových hodnot lačné gly-
kémie (FPG) za použití pacientem řízeného titračního algoritmu 
jednou denně podávaného bazálního analoga inzulínu (detemir) 
u osob s  diabetem 2. typu nedostatečně kontrolovaným na perorální 
antidiabetické medikaci. 

Metodika
V této 20týdenní, randomizované, kontrolované, otevřené, multi-

centrické studii typu treat-to-target bylo 244 osob s diabetem 2. typu 
na PAD dosud neléčených inzulínem a  HbA1c 7–9 % randomizováno 
v poměru 1:1 k jednomu ze dvou titračních cílů: FPG 3,9–5,0 nebo 
4,4–6,1 mmol/l. Dávka inzulínu detemir podávaného jednou denně 
byla upravována na základě pacientem řízeného algoritmu s cílem 
dosáhnout cílovou hodnotu FPG. 

Výsledky
Ve skupině s cílovou FPG 3,9–5,0 mmol/l poklesl HbA1c po 20 

týdnech z 8,0 % na 6,8 %. Ve skupině s cílovou FPG 4,4–6,1 mmol/l  
poklesl HbA1c ze 7,9 % na 7,0 %. Tyto poklesy se mezi oběma 
skupinami signifikantně lišily (p=0,0019) ve prospěch cílové FPG 
3,9–5,0 mmol/l. 64,3 % osob ze skupiny FPG 3,9–5,0 mmol/l dosáhlo 

na konci studie hodnotu HbA1c<7 % ve srovnání s 54,5 % ve skupině 
FPG 4,4–6,1 mmol/l (95% CI 1,03–3,37, poměr šancí 1,86; p=0,04). 
Dávkování inzulínu detemir bylo u obou skupin obdobné, přičemž 
ve skupině FPG 3,9–5,0 mmol/l byly použity nepatrně vyšší dávky 
(0,57 U/kg vs. 0,51 U/kg). Celkový výskyt hypoglykémií byl nízký 
a srovnatelný u obou skupin (7,73 resp. 5,27 příhod/osobu/rok). Ve 
skupině s přísnější cílovou glykémií nalačno byla dokumentována 
pouze jedna vážná hypoglykemická příhoda. 

Závěry
Cílová glykémie nalačno 3,9–5,0 mmol/l vykazovala v této studii 

lepší účinnost ve srovnání s cílovou FPG 4,4–6,1 mmol/l, i když 
u obou titračních „mantinelů“ došlo u pacientů s diabetem 2. typu 
používajících samostatný titrační algoritmus k podstatné redukci 
HbA1c. Většina osob v obou skupinách dosáhla při nízké četnosti 
hypoglykémií doporučené cílové hodnoty HbA1c<7 %.

Pacientem řízená titrace bazálního analoga 
inzulínu podávaného jednou denně: 
zhodnocení dvou rozdílných cílových 
glykémií nalačno

TITRATE

MUDr. Tomáš Edelsberger
diabetologická ambulance Krnov
I. P. Pavlova 9
794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz 
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caemic control vs. intensifying lifestyle management for people with type 2 diabetes treated with 
OADs and 7–8 % A1c levels. The TULIP study. Diabetes Obes Metab 11, 4: 379–386, 2008.

Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance, Krnov

Cíl 

Posoudit efekt časného zahájení podávání inzulínu glargin ve 
srovnání s modifikací zdravého životního stylu na zlepšení kontroly 
glykémie u pacientů s diabetem 2. typu s glykovaným hemoglobinem 
7–8 % doposud léčených perorálními antidiabetiky. 

Metodika
Do této mezinárodní, multicentrické, randomizované studie byli 

zařazeni pacienti ve věku 40–75 let s Body Mass Indexem (BMI) 
24–35 kg/m2 a HbA1c v rozmezí 7–8 %, kteří byli léčeni maximálními 
dávkami metforminu a sulfonylurey po dobu 2 a více let. Glargin byl 
aplikován jednou denně (večer) s titrací dávky do cílové glykémie 
nalačno 3,8–5,5 mmol/l. Ve druhé skupině dostávali pacienti dietní 
a pohybová doporučení k udržení stabilní hmotnosti pro osoby s BMI 
<27 kg/m2 nebo k redukci hmotnosti o 3 kg u osob s BMI ≥ 27 kg/m2. 
Celkem 215 pacientů bylo zařazeno bub k léčbě glarginem (n=106) 
nebo k modifikaci životního stylu (LM) (n=109). Primárním cílem 
bylo dosažení HbA1c<7 %. Mezi sekundární sledované parametry 
patřily změny HbA1, glykémie nalačno (FPG), hmotnosti a incidence 
hypoglykémie. 

Výsledky
Do studie bylo zařazeno 211 pacientů (52,6 % mužů) s prů-

měrným (±SD) věkem 60,7±7,9 let, hmotností 84,5±13,1 kg, BMI 
29,9±3,5 kg/m2 a HbA1c 7,6±0,4 %. Cílovou hodnotu HbA1c<7 % 

dosáhlo více pacientů v glarginové skupině, než ve skupině LM (66 vs. 
38 %; p<0,0001); pro HbA1c<6,5 % (34 vs. 11 %; p=0,0001). Rovněž 
pokles glykémie nalačno byl signifikantně výraznější v glarginové 
skupině ve srovnání s LM skupinou (−0,50±0,47 vs. −0,05±0,39 g/l; 
p<0,0001). Naproti tomu pouze ve skupině LM byl zaznamenán 
pokles hmotnosti (+0,9±2,9 vs. −2,5±3,2 kg; p<0,0001), stejně 
tak jako menší frekvence hypoglykémií (55,3 vs. 25,0 %; p<0,0001) 
a nočních hypoglykémií (20,4 vs. 5,6 %; p=0,0016). 

Závěry
Přidání inzulínu glargin vedlo u pacientů s diabetem 2. typu 

na perorální léčbě k výraznějšímu zlepšení kontroly glykémie než 
intenzifikace režimových opatření.

Inzulín glargin vedl ve srovnání s modifikací 
životního stylu u osob s diabetem 
2. typu na PAD s hladinou HbA1c 7–8 % 
k výraznějšímu zlepšení kontroly glykémie

TULIP

MUDr. Tomáš Edelsberger
diabetologická ambulance Krnov
I. P. Pavlova 9
794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz 

www.geum.org/diakazuistiky
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Inkretinová léčba
Okerson, T., Yan, P., Stonehouse, A., Brodows, R. Effects of exenatide on systolic blood pressure in subjects with type 2 diabetes. 
Am J Hypertens 2009; doi: 10.1038/ajh.2009.245.
Po 6 měsících podávání byl exenatid asociován se signifikantní redukcí systolického krevního tlaku, ve srovnání jak s placebem (−2,8 mmHg; 
p=0,0002), tak i inzulínem (−3,7 mmHg; p<0,0001). 

DeFronzo, R. A., Hissa, M. N., Garber, A. J. et al.; Saxagliptin 014 Study Group. The efficacy and safety of saxagliptin when 
added to metformin therapy in patients with inadequately controlled type 2 diabetes on metformin alone. Diabetes Care 32, 9: 
1649–1655, 2009.
Jednou denně podávaný saxagliptin přidaný k léčbě metforminem byl obecně dobře tolerován a vedl u pacientů s diabetem 2. typu nedo-
statečně kontrolovaným na monoterapii metforminem k statisticky signifikantnímu zlepšení kontroly glykémie ve srovnání s placebem.

DeFronzo, R. A., Fleck, P. R., Wilson, C. A., Mekki, Q.; Alogliptin Study 010 Group. Efficacy and safety of the dipeptidyl peptida-
se-4 inhibitor alogliptin in patients with type 2 diabetes and inadequate glycemic control: a randomized, double-blind, placebo-
-controlled study. Diabetes Care 31, 12: 2315–2317, 2008.
Monoterapie alogliptinem byla dobře tolerována a signifikantně zlepšila kontrolu glykémie u pacientů s diabetem 2. typu, a to bez nárůstu 
incidence hypoglykémie. 

Nauck, M. A., Ellis, G. C., Fleck, P. R. et al.; Alogliptin Study 008 Group. Efficacy and safety of adding the dipeptidyl peptidase-4 
inhibitor alogliptin to metformin therapy in patients with type 2 diabetes inadequately controlled with metformin monotherapy: 
a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled study. Int J Clin Pract 63, 1: 46–55, 2009.
Alogliptin přidaný k metforminu je efektivní a bezpečnou léčbou pacientů s diabetem 2. typu nedostatečně kontrolovaným na monoterapii 
metforminem. 

Matthews, J. E., Stewart, M. W., De Boever, E. H. et al.; Albiglutide Study Group. Pharmacodynamics, pharmacokinetics, safety, 
and tolerability of albiglutide, a long-acting glucagon-like peptide-1 mimetic, in patients with type 2 diabetes. J Clin Endocrinol 
Metab 93, 12: 4810–4817, 2008.
Albiglutid zlepšil u pacientů s diabetem 2. typu lačnou i postprandiální glykémii. Vzhledem k dlouhému poločasu jej lze dávkovat 1krát 
týdně, případně méně často. 

Luskey, K., McNally, J., Dahms, J. et al. A Phase 1b Study of ITCA 650: Continuous subcutaneous delivery of exenatide Via DU-
ROS device lowers fasting and postprandial plasma glucose. Abstract 4. American Diabetes Association (ADA) 69th Scientific 
Sessions: Late-Breaker, 2009.
Technologie DUROS je systém používaný k subkutánní aplikaci léků v léčbě karcinomu prostaty. V této studii byla zmíněná technologie 
použita k pozvolnému dávkování exenatidu u špatně kontrolovaných pacientů s diabetem 2. typu. Po 2 týdnech podávání byla dosažena 
redukce lačné i postprandiální glykémie.

Drucker, D. J., Buse, J. B., Taylor, K. et al.; DURATION-1 Study Group. Exenatide once weekly versus twice daily for the treatment 
of type 2 diabetes: a randomised, open-label, non-inferiority study. Lancet 372, 9645: 1240–1250, 2008.
DURATION-1: Exenatid podávaný jednou týdně vedl ve srovnání s exenatidem 2krát denně k signifikantně lepší kontrole glykémie, bez 
zvýšení rizika hypoglykémie a při podobné redukci hmotnosti. 

Bergenstal, R., Wysham, C., Yan, P. et al. Exenatide once weekly demonstrated superior glycemic control and weight reduction 
compared to sitagliptin or pioglitazone after 26 weeks of treatment. Abstract 6. American Diabetes Association (ADA) 69th Scien-
tific Sessions: Late-Breaker, 2009.
DURATION-2: Exenatid podávaný jednou týdně byl dobře tolerován a vedl k lepší kontrole glykémie a hmotnosti ve srovnání s maximál-
ními dávkami sitagliptinu a pioglitazonu.

jednou větou

abstrakta naleznete na www.geum.org/diakazuistiky
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Originální publikace:
NICE-SUGAR Study Investigators; Finfer, S., Chittock, D. R., Su, S. Y. et al. Intensive versus 
conventional glucose controll in critically ill patients. N Engl J Med 360, 13: 1283–1297, 2009.

Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance, Krnov

Cíl 

Stanovit optimální cílové rozpětí glykémie u kriticky nemocných 
pacientů na jednotkách intenzivní péče. 

Metodika
Do 24 hodin po přijetí na jednotku intenzivní péče (JIP) byli 

dospělí, u kterých se předpokládala potřeba setrvat na JIP alespoň 
3 dny, náhodně přiřazeno bub k intenzivní (4,5–6,0 mmol/l), nebo ke 
konvenční (10,0 mmol/l) kontrole glykémie. Primární endpoint byl 
definován jako libovolné úmrtí do 90 dní po randomizaci. 

Výsledky

Z celkového počtu 6 104 randomizovaných pacientů bylo 3 054 
přiřazeno k intenzivní kontrole a 3 050 ke konvenční kontrole glyké-
mie. Vstupní charakteristiky obou skupin byly podobné. Celkem 829 
pacientů (27,5 %) v intenzivní skupině a 751 (24,9 %) v konvenční 
skupině zemřelo (poměr šancí 1,14; 95% interval spolehlivosti 1,02 až 
1,28; p=0,02). Mezi pacienty, kteří podstoupili, resp. nepodstoupili 
operační výkon, nebyl zaznamenán signifikantní rozdíl v mortalitě 
na základě intenzity kontroly glykémie (poměr šancí 1,31 resp. 
1,07; p=0,10). Vážná hypoglykémie (glykémie ≤ 2,2 mmol/l) byla 
dokumentována u 206 pacientů (6,8 %) v intenzivní skupině a u 15 
pacientů (0,5 %) v konvenční skupině (p<0,001). Mezi oběma sku-
pinami nebyl signifikantní rozdíl v průměrném počtu dní strávených 
na JIP (p=0,84), v nemocnici celkem (p=0,86), v počtu dní na umělé 
ventilaci (p=0,56) nebo dialýze (p=0,39). 

Závěry
V této velké mezinárodní randomizované studii vedla inten-

zivní kontrola glykémie u dospělých osob na jednotkách intenzivní 
péče ke zvýšení mortality. Cílová glykémie <10 mmol/l měla za 
následek nižší úmrtnost než snaha o dosažení glykémie v rozmezí 
4,5–6 mmol/ l.

Intenzivní vs. konvenční kontrola glykémie 
u kriticky nemocných pacientů

NICE-SUGAR

Obr. č. 1: NICE-SUGAR – pravděpodobnost přežívání při 
konvenční vs. intenzivní kontrole glykémie

MUDr. Tomáš Edelsberger
diabetologická ambulance Krnov
I. P. Pavlova 9
794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz 
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Rosenstock, J., Hollander, P., Chevalier, S., Iranmanesh, A.; SERENADE Study Group. SERENADE: 
the Study Evaluating Rimonabant Efficacy in Drug-naive Diabetic Patients: effects of monotherapy 
with rimonabant, the first selective CB1 receptor antagonist, on glycemic control, body weight, and 
lipid profile in drug-naive type 2 diabetes. Diabetes Care 31, 11: 2169–2179, 2008.

Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance, Krnov

Cíl 

Posoudit hypoglykemizující účinek a bezpečnost monoterapie 
rimonabantem u dosud neléčených pacientů s diabetem 2. typu. 

Metodika
Jednalo se o šestiměsíční randomizovanou, dvojitě zaslepenou, 

placebem kontrolovanou studii s 20 mg rimonabantu/den u dosud 
neléčených pacientů s diabetem 2. typu (HbA1c 7–10 %). Primárním 
endpointem byla změna HbA1c na konci sledování, mezi sekundární 
cíle patřilo sledování tělesné hmotnosti, obvodu pasu a změn lipi-
dového profilu. 

Výsledky
Randomizováno bylo celkem 281 pacientů a 236 (84,9 %) ukon-

čilo studii. Průměrný vstupní HbA1c (7,9 %) poklesl s rimonabantem 
o 0,8 %, zatímco s placebem o 0,3 % (p=0,0002). Redukce hmotnosti 
při léčbě rimonabantem byla −6,7 kg, v placebové skupině −2,8 kg 
(p<0,0001). Rimonabant rovněž příznivě ovlivnil obvod pasu (−6 

vs. −2 cm; p<0,0001), glykémii nalačno (−0,9 vs. −0,1 mmol/l; 
p=0,0012), triglyceridy (−16,3 vs. +4,4 %; p=0,0031) a HDL-chole-
sterol (+10,1 vs. +3,2 %; p<0,0001). Na druhé straně bylo podávání 
rimonabantu spojeno s vyšším výskytem závratí (10,9 vs. 2,1 %), 
nauzey (8,7 vs. 3,6 %), úzkosti (5,8 vs. 3,6 %), depresivní nálady (5,8 
vs. 0,7 %) a parestézií (2,9 vs. 1,4 %). 

Závěry
Monoterapie rimonabantem vedla k smysluplnému zlepšení 

kontroly glykémie, tělesné hmotnosti a lipidového profilu u dosud 
neléčených pacientů s diabetem 2. typu.

Efekt monoterapie rimonabantem – prvním 
selektivním antagonistou CB1 receptorů na kontrolu 
glykémie, hmotnost a lipidový profil u dosud 
neléčených pacientů s diabetem 2. typu

SERENADE

MUDr. Tomáš Edelsberger
diabetologická ambulance Krnov
I. P. Pavlova 9
794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz 

Inkretinová léčba
Marre, M., Shaw, J., Brändle, M. et al.; LEAD-1 SU study group. Liraglutide, a once-daily human GLP-1 analogue, added to a sul-
phonylurea over 26 weeks produces greater improvements in glycaemic and weight control compared with adding rosiglitazone 
or placebo in subjects with Type 2 diabetes (LEAD-1 SU). Diabet Med 26, 3: 268–278, 2009.
Liraglutid přidaný ke glimepiridu byl dobře tolerován a edl k lepší kontrole glykémie a příznivému ovlivnění hmotnosti.

jednou větou
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Originální publikace:
BARI 2D Study Group; Frye, R. L., August, P., Brooks, M. M. et al. A randomized trial of therapies 
for type 2 diabetes and coronary artery disease. N Engl J Med 360, 24: 2503–2515, 2009.

Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance, Krnov

Randomizované srovnání léčby diabetu 2. typu 
u pacientů s ischemickou chorobou srdeční

BARI 2D

Cíl

Stanovit optimální způsob léčby diabetu 2. typu u pacientů se 
stabilní ischemickou chorobou srdeční. 

Metodika
2 368 pacientů s diabetem 2. typu a současně přítomnou ma-

nifestní ischemickou chorobou srdeční bylo náhodně přiřazeno 
k okamžité revaskularizaci s následnou intenzivní farmakoterapií 
nebo „pouze“ k samotné intenzivní farmakoterapii. Studovaní paci-
enti byli zároveň rozděleni do větve léčené pomocí léků zvyšujících 
citlivost na inzulín (metformin a thiazolidindiony) resp. k inzulín-
-dodávající léčbě (sekretagoga a inzulín). Primární endpoint studie 
BARI 2D byl složený z významných kardiovaskulárních příhod, tedy 
z úmrtí, infarktu myokardu nebo mozkové příhody. Zvolena byla 
vždy ta forma revaskularizace (perkutánní koronární intervence 
nebo koronární bypass), která byla považována za nejpřínosnější 
pro daného pacienta.

Výsledky
Po 5 letech se počet přeživších pacien-

tů v revaskularizované skupině (88,3 %) 
a v konzervativně léčené skupině (87,8 %, 
p=0,97) signifikantně nelišil, stejně tak tomu 
bylo v skupině dostávající inzulín-senzitizují-
cí (88,2 %), resp. inzulín-dodávající (87,9 %, 
p=0,89) léky. Rovněž podí l pacientů, 
u kterých nedošlo k velké kardiovaskulární 
příhodě, se mezi jednotlivými skupinami 
nelišil (77,2 % v revaskularizované skupině 
vs. 75,9 % v konzervativně léčené skupině; 
p=0,70 a 77,7 % v skupině dostávající in-
zulín-senzitizující léky vs. 75,4 % u inzulín-
-dodávající léčby (p=0,13). Signifikantní 
rozdíl v četnosti velkých kardiovaskulárních 
(KV) příhod byl nalezen pouze v podskupině 
pacientů podstoupivších koronární bypass 
(CABG). U těchto osob byl výskyt KV pří-

hod 22,4 % ve srovnání s 30,5 % v kohortě léčené prostřednictvím 
farmak (p=0,01). Frekvence nežádoucích příhod a závažných ne-
žádoucích příhod byla u jednotlivých skupin srovnatelná, přestože 
těžké hypoglykémie se vyskytovaly častěji ve větvi léčené inzulín-
-dodávající strategií (9,2 %) než v inzulín-senzitizující podskupině 
(5,9 %; p=0,003). 

zvýšení citlivosti na inzulín
n=1 183

dodání inzulínu
n=1 185

věk (roky±SD) 62,3±9,2 62,5±8,7

muži (%) 70,1 70,6

HbA1c (%±SD) 7,6±1,6 7,7±1,6

trvání diabetu (roky±SD) 10,1±8,4 10,8±8,9

IM v anamnéze (%) 32,6 31,5

srdeční selhání v anamnéze (%) 6,7 6,6

cerebrovaskulární příhoda (%) 9,9 9,6

periferní postižení tepen (%) 23,9 23,5

předešlá revaskularizace (%) 23,1 24,1

Tab. č. 1: Vstupní charakteristiky pacientů (BARI 2D)

Obr. č. 1: BARI 2D – výskyt velkých kardiovaskulárních příhod
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Závěry

Studie nezaznamenala signifikantní rozdíl v mortalitě či výskytu 
velkých kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetem 2. typu, 
kteří podstoupili neodkladný revaskularizační výkon, resp. byli 
léčení intenzivní farmakoterapií. Stejně tak nebyl shledán rozdíl ve 
výskytu zmíněných endpointů při použití inzulínových senzitizérů 
či inzulín-dodávající léčby. 

MUDr. Tomáš Edelsberger
diabetologická ambulance Krnov
I. P. Pavlova 9
794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz 

STUDIE BARI 2D

Inkretinová léčba
Palmas, W., Pickering, T. G., Teresi, J. et al. Ambulatory blood pressure monitoring and all-cause mortality in elderly people with 
diabetes mellitus. Hypertension 53, 2: 120–127, 2009.
Liraglutid v kombinaci s metforminem a thiazolidindionem byl dobře tolerován a přispěl u pacientů s diabetem 2. typu k signifikantnímu 
zlepšení kontroly glykémie. 

Nauck, M., Frid, A., Hermansen, K. et al.; LEAD-2 Study Group. Efficacy and safety comparison of liraglutide, glimepiride, and 
placebo, all in combination with metformin, in type 2 diabetes: the LEAD (liraglutide effect and action in diabetes)-2 study. Dia-
betes Care 32, 1: 84–90, 2009.
Jednou denně podávaný liraglutid vedl u osob s diabetem 2. typu ve srovnání s glimepiridem (oba léky byly podávány v kombinaci s met-
forminem) k lepší kontrole glykémie, redukci hmotnosti a nižšímu výskytu hypoglykémie. 

Arber, A., Henry, R., Ratner, R. et al.; LEAD-3 (Mono) Study Group. Liraglutide versus glimepiride monotherapy for type 2 diabetes 
(LEAD-3 Mono): a randomised, 52-week, phase III, double-blind, parallel-treatment trial. Lancet 373, 9662: 473–481, 2009.
Liraglutid je bezpečnou a efektivní iniciální farmakoterapií diabetu 2. typu a vede k větší redukci HbA1c, hmotnosti, hypoglykémie a krev-
ního tlaku než glimepirid.

Buse, J. B., Rosenstock, J., Sesti, G. et al.; LEAD-6 Study Group. Liraglutide once a day versus exenatide twice a day for type 2 
diabetes: a 26-week randomised, parallel-group, multinational, open-label trial (LEAD-6). Lancet 374, 9683: 39–47, 2009.
Liraglutid aplikovaný jednou denně vedl ve srovnání s exenatidem podávaným dvakrát denně k signifikantně lepší kontrole glykémie, 
přičemž byl obecně dobře tolerován. 

Ahrén, B., Schweizer, A., Dejager, S. et al. Vildagliptin enhances islet responsiveness to both hyper- and hypoglycemia in patients 
with type 2 diabetes. J Clin Endocrinol Metab 94, 4: 1236–1243, 2009.
Vildagliptin zvyšuje jak supresivní reakci alfa-buněk pankreatu na hyperglykémii tak i stimulační odpověb na hypoglykémii. Tyto účinky 
přispívají k působení vildaglatinu na kontrolu glykémie, stejně tak jako k jeho nízkému hypoglykemickému potenciálu.

Sosenko, J. M., Palmer, J. P., Rafkin-Mervis, L. et al.; Diabetes Prevention Trial-Type 1 Study Group. Incident dysglycemia and the 
progression to type 1 diabetes among participants in the Diabetes Prevention Trial-Type 1. Diabetes Care 32, 9: 1603–1607, 2009.
U 310 (60 %) z 515 účastníků studie s normálním vstupním oGTT došlo během maximálně sedmiletého sledování nejméně k jedné epizodě 
dyslipidémie. Dysglykémie po 6 měsících sledování měla vysokou prediktivní hodnotu pro vznik diabetu 1. typu, jak u osoby mladší 13 
let (p<0,001) tak i starší 13 let (p<0,01). Vysokou incidenci dysglykémie měli zejména jedinci s pozitivními ICA protilátkami a normální 
tolerancí glukózy. Výkyvy glykémie mohou upozornit na rozvoj diabetu 1. typu.

Ludvigsson, J., Faresjö, M., Hjorth, M. et al. GAD treatment and insulin secretion in recent-onset type 1 diabetes. N Engl J Med 
359, 18: 1909–1920, 2008.
GAD-alum může přispět k zachování reziduální inzulínové sekrece u pacientů s recentním diabetem 1. typu, přestože podávání této látky 
nevedlo ke snížení potřeby inzulínu.

jednou větou

Diabetes 1. typu
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Originální publikace:
Raz, I., Wilson, P. W., Strojek, K. et al. Effects of prandial versus fasting glycemia on cardiovascular 
outcomes in type 2 diabetes: The HEART2D trial. Diabetes Care 32, 3: 381–386, 2009.

Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance, Krnov

Účinek kontroly lačné vs. postprandiální 
glykémie na kardiovaskulární příhody 
u pacientů s diabetem 2. typu

HEART2D

Cíl

Cílem mezinárodní randomizované studie HEART2D bylo 
srovnání vlivu kontroly lačné resp. postprandiální glykémie na riziko 
kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetem 2. typu po akutním 
infarktu myokardu. 

Metodika
Pacienti s diabetem 2. typu ve věku 30–75 let byli v období do 

3 týdnů po akutním infarktu myokardu náhodně přiřazeni bub 
k prandiální strategii spočívající v léčbě diabetu pomocí 3 denních 
dávek inzulínu lispro s cílem dosáhnout kontrolu postprandiální 
glykémie <7,5 mmol/l nebo k bazální strategii, kterou představovala 
v této studii aplikace NPH inzulínu dvakrát denně případně inzu-
línu glargin jednou denně s cílovou glykémií nalačno (před jídlem) 
<6,7 mmol/l. 

Výsledky
Celkem 1 115 pacientů bylo náhodně přiřazeno k jedné ze stra-

tegií (557 osob k prandiální a 558 osob k bazální). Průměrná délka 
sledování po randomizaci činila 963 dní (rozmezí 1–1 687 dní). 
Studie byla přerušena předčasně vzhledem k nedostatečné průkaz-
nosti. Riziko pro předem stanovený primární kombinovaný endpoint 
(31,2 %, n=174 pro prandiální strategii a 32,4 %, n=181 pro bazální 
strategii) bylo totiž v obou skupinách srovnatelné (hazard ratio 0,98; 
95% interval spolehlivosti 0,8–1,21). Průměrný glykovaný hemoglo-

bin byl v obou skupinách během trvání studie obdobný (7,7±0,1 vs. 
7,8±0,1 %; P=0,4). Při prandiální strategii bylo ve srovnání s bazál-
ním režimem dosaženo nižší průměrné denní postprandiální glyké-
mie (7,8 vs. 8,6 mmol/l; p<0,01) i nižších exkurzí glykémie 2 hodiny 
po jídle (0,1 vs. 1,3 mmol/l; p<0,001). Důsledkem bazální léčebné 
strategie byla nižší průměrná glykémie nalačno (7,0 vs. 8,1 mmol/l; 
p<0,001), zatímco denní hodnoty glykémie před jídlem byly u obou 
skupin podobné (7,7 vs. 7,3 mmol/l; p=0,233).

Obr. č. 1: HEART2D – srovnání podílu pacientů bez primárního 
endpointu u obou léčebných strategií
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Závěry

Léčba diabetických pacientů po akutním infarktu myokardu 
zaměřená bub na kontrolu glykémie před jídly (nalačno) nebo na 
postprandiální glykémii nevedla v této studii k signifikantnímu ovliv-
nění rizika manifestace příští kardiovaskulární příhody sledovaných 
pacientů s diabetem 2. typu. 

Obr. č. 2: HEART2D – srovnání denních glykemických profilů ve studii

STUDIE HEART2D

MUDr. Tomáš Edelsberger
diabetologická ambulance Krnov
I. P. Pavlova 9
794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz 
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Diabetes 1. typu
Harder, T., Roepke, K., Diller, N. et al. Birth weight, early weight gain, and subsequent risk of type 1 diabetes: systematic review 
and meta-analysis. Am J Epidemiol 169, 12: 1428–1436, 2009.
Tato meta-analýza naznačuje, že vysoká porodní hmotnost a vyšší iniciální vzestup hmotnosti po narození jsou rizikovými faktory pro 
diabetes 1. typu. 

Näntö-Salonen, K., Kupila, A., Simell, S. et al. Nasal insulin to prevent type 1 diabetes in children with HLA genotypes and autoan-
tibodies conferring increased risk of disease: a double-blind, randomised controlled trial. Lancet 372, 9651: 1746–1755, 2008.
Podávání nazálního inzulínu dětem s rizikovým HLA genotypem zahájené časně po detekci protilátek nevedlo k prevenci či oddálení 
nástupu diabetu 1. typu.

Cooperberg, B. A., Breckenridge, S. M., Arbelaez, A. M., Cryer, P. E. Terbutaline and the prevention of nocturnal hypoglycemia in 
type 1 diabetes. Diabetes Care 31, 12: 2271–2272, 2008.
Terbutalin je podle této randomizované kontrolované studie efektivním a bezpečným prostředkem v prevenci nočních hypoglykémií u dia-
betu 1. typu.

Pitocco, D., Santangeli, P., Fuso, L. et al. Association between reduced pulmonary diffusing capacity and cardiac autonomic 
dysfunction in Type 1 diabetes. Diabet Med 25, 11: 1366–1369, 2008.
U diabetu 1. typu existuje signifikantní asociace mezi kardiální autonomní neuropatií a redukovanou difuzní kapacitou plic (DLCO) při 
absenci klinických respiračních abnormalit. Autonomní neuropatie může sehrávat roli v časné redukci DLCO u těchto pacientů prostřed-
nictvím abnormalit v regulaci plicního krevního průtoku na mikrovaskulární úrovni. 

Panero, F., Novelli, G., Zucco, C. et al. Fasting plasma C-peptide and micro- and macrovascular complications in a large clinic-
-based cohort of type 1 diabetic patients. Diabetes Care 32, 2: 301–305, 2008.
Reziduální sekrece z beta-buněk byla nalezena i řadu let po diagnóze diabetu. Hodnoty C-peptidu nalačno byly pozitivně asociovány věkem v době 
stanovení diagnózy (p<0,0001) a hladinou triglyceridů (p=0,05) a negativně s trváním diabetu (p<0,0001) a HDL-cholesterolem (p=0,03). 
Studie prokázala nezávislý protektivní efekt reziduální funkce beta-buňky na vznik mikrovaskulárních komplikací u diabetu 1. typu.

Pickup, J. C., Stutton, A. J. Severe hypoglycaemia and glycaemic control in Type 1 diabetes: meta-analysis of multiple daily insulin 
injections compared with continuous subcutaneous insulin infusion. Diabet Med 25, 7: 765–774, 2008.
Četnost těžkých hypoglykémií byla u pacientů s diabetem 1. typu podstatně nižší při léčbě inzulínovou pumpou (CSII) než při klasické 
inzulinoterapii, a to v největší míře u osob s delším trváním diabetu. 

jednou větou
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Originální publikace:
Home, P. D., Pocock, S. J., Beck-Nielsen, H. et al. Rosiglitazone evaluated for cardiovascular outco-
mes in oral agent combination therapy for type 2 diabetes (RECORD): a multicentre, randomised, 
open-label trial. Lancet 373, 9681: 2125–2135, 2009.

Marcela Szabó
Městská nemocnice Neratovice

Vliv léčby rosiglitazonem na kardiovaskulární 
riziko diabetiků 2. typu

RECORD

Obr. č. 1: Profil studie
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Studie RECORD

V posledních 2 letech jsme byli svědky řady diskusí o kardiovas-
kulárním riziku pacientů léčených preparátem rosiglitazon. Proto 
byly s netrpělivostí očekávány výsledky studie RECORD, která je 
zaměřena právě na ovlivnění kardiovaskulárního rizika diabetiků 
2. typu léčených rosiglitazonem. Jejich zveřejnění jsme se dočkali 
dne 5. června 2009 v New Orleans při příležitosti 69. výročního 
kongresu Americké Diabetologické Asociace (ADA). RECORD 
(Rosiglitazone Evaluated for Cardiovascular Outcomes and Re-
gulation of glycemia in Diabetes) je prospektivní, multicentrická, 
randomizovaná, kontrolovaná klinická studie. Byla designována ke 
srovnání kardiovaskulárního rizika pacientů léčených rosiglitazonem 
v kombinaci s metforminem nebo deriváty sulfonylurey (DSU) oproti 
nemocným léčených kombinací metforminu s DSU. Bylo do ní za-
hrnuto 4 447 pacientů s diabetes mellitus 2. typu (DM2T), kteří byli 
sledováni v 364 centrech v 25 zemích z celého světa. Většina center se 
však nacházela v Evropě včetně České republiky a Slovenska – studie 
tedy byla provedena také u našich pacientů. 

Do studie vstupovali pacienti již léčení monoterapií metforminem 
nebo DSU obou pohlaví, ve věku 40–75 let s nadváhou nebo obezitou 
(BMI > 25,0 kg/m2) a s dekompenzovaným diabetem (HbA1c 7,0 

– 9,0 %; kalibrace DCCT). Mezi vylučující kritéria byla zahrnuta 
hospitalizace pacienta pro kardiovaskulární příhodu v posledních 
třech měsících, plán kardiovaskulární intervence a anamnéza obě-
hového srdečního selhání.

Pacienti léčení maximálními tolerovanými dávkami metforminu 
nebo DSU (glibenklamid, gliclazid, glimepirid) byli randomizováni 
do skupiny s přidáním rosiglitazonu (2 220 diabetiků) či s přidáním 
metforminu nebo DSU (2 227 diabetiků) (viz obr. č. 1). 

Počáteční průměrný HbA1c souboru byl 7,9 % (DCCT). Léčba 
rosiglitazonem byla zahajována počáteční dávkou 4 mg/den, která 
byla po 8 týdnech léčby zvýšena na 8 mg/den k cílové hodnotě HbA1c 
≤ 7 %. Počáteční dávka metforminu a DSU se řídila místními doporu-
čeními odborných společností v jednotlivých centrech a její případné 
zvyšování bylo provedeno rovněž po 8 týdnech. Titrace probíhala 
do maximální předem stanovené denní dávky 2 550 mg metforminu, 
15 mg glibenclamidu, 240 mg gliclazidu a 4 mg glimepiridu.

V základních charakteristikách (věk, pohlaví, trvání a kompenza-
ce diabetu, BMI, anamnéza ICHS, počet kuřáků, krevní tlak, hladiny 
sérových lipidů) se oba srovnávané soubory podstatně nelišily (viz 
tab. č. 1). Stejně tak počet pacientů léčených statiny, fibráty, ACEI, 
sartany, beta-blokátory, diuretiky, blokátory Ca kanálů a antiagre-
gancii byl v obou skupinách srovnatelný.

Primárním sledovaným cílem bylo srovnání počtu hospitalizací 
z kardiovaskulárních příčin a počtu úmrtí z kardiovaskulárních pří-
čin mezi pacienty léčenými rosiglitazonem vs. metforminem a DSU. 
Za důvod hospitalizace z kardiovaskulárních příčin byl považován 
infarkt myokardu, srdeční selhání, cévní mozková příhoda včetně 
tranzitorní ischemické ataky, nestabilní angina pectoris, neplánovaná 
kardiovaskulární revaskularizace a amputace končetiny. Za kardio-
vaskulární příčinu smrti bylo považování úmrtí z důvodu infarktu 
myokardu, srdečního selhání, cévní mozkové příhody, náhlé smrti, 
další akutní cévní příhody, ostatní úmrtí z kardiovaskulárních příčin 
a také smrti z neznámých příčin. Sekundární cíle tvořily jednotlivé 
příhody samostatně – smrt z kardiovaskulárních příčin, infarkt 
myokardu, srdeční selhání, cévní mozková příhoda; dále souhrnně 
smrt z kardiovaskulárních příčin + infarkt myokardu + cévní moz-
ková příhoda; dále celková mortalita a řada dalších cílů. Sledována 
byla také bezpečnost léčby (zejména závažné nežádoucí příhody, 
malignity a zlomeniny).
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Vstup pacientů do studie proběhl od dubna 2001 do dubna 2003; 
poslední kontroly pacientů se uskutečnily v prosinci 2008. Průměrná 
doba sledování byla 5,5 let a po té se výskyt primárního sledovaného 
cíle mezi skupinou léčenou rosiglitazonem a kontrolní skupinou statis-
ticky nelišil. Ve skupině léčené rosiglitazonem byl výskyt hospitalizací 
z kardiovaskulárních příčin a úmrtí z kardiovaskulárních příčin 321 vs. 
323 ve skupině léčené metforminem a DSU (p=0,93) (viz obr. č. 2). 

Sekundární cíle: smrt z kardiovaskulárních příčin postihla 60 
pacientů ze skupiny léčené rosiglitazonem vs. 71 pacientů ze skupiny 
kontrolní (p=0,32) (viz obr. č. 3); infarktů myokardu (fatálních či 
nefatálních) se vyskytlo 64 u diabetiků léčených rosiglitazonem vs. 
56 u diabetiků ve skupině kontrolní (p=0,47) (viz obr. č. 4) a cév-
ních mozkových příhod bylo zaznamenáno 46 ve skupině léčené 
rosiglitazonem vs. 63 ve skupině kontrolní (p=0,10) (viz obr. č. 5). 
Souhrnně úmrtí z kardiovaskulárních příčin, infarktů myokardu 
a cévních mozkových příhod proběhlo 154 ve skupině diabetiků 

léčených rosiglitazonem vs. 165 ve skupině kontrolní (p=0,50) (viz 
obr. č. 6); úmrtí ze všech příčin bylo 136 ve skupině léčené rosigli-
tazonem vs. 157 ve skupině kontrolní (p=0,19). Dle očekávání byl 
statisticky významně vyšší výskyt městnavého srdečního selhání ve 
skupině léčené rosiglitazonem oproti skupině kontrolní (61 vs. 29; 
p=0,001) (viz obr. č. 7), což je již dříve známý skupinový nežádoucí 
efekt glitazonů. 

Bezpečnost léčby: celkový počet malignit byl 126 u pacientů léče-
ných rosiglitazonem vs. 148 u pacientů ze skupiny kontrolní (p=0,20), 
přičemž statisticky významný rozdíl byl pouze ve výskytu karcinomu 
pankreatu, který postihl 2 pacienty léčené rosiglitazonem vs. 13 pa-
cientů ze skupiny kontrolní (p=0,0074). Dvojnásobně vyšší byl výskyt 
zlomeniny horních končetin a distálních zlomenin dolních končetin 
u žen léčených rosiglitazonem oproti ženám léčených kombinací 
metforminu s deriváty sulfonylurey a tento nežádoucí efekt neplatil 
pro muže, kde rozdíl ve výskytu zlomenin nebyl signifikantní.

STUDIE RECORD

původně metformin původně DSU

+rosiglitazon +DSU +rosiglitazon +metformin

počet pacientů (n) 1 117 1 105 1 103 1 122

věk (roky) 57±8 57±8 60±8 60±8

pohlaví (muži, %) 54 53 49 51

trvání DM2T (roky) 6,1±4 6,3±4 7,9±6 7,9±5

HbA1c (DCCT, %) 7,8±0,7 7,8±0,7 8,0±0,7 8,0±0,7

BMI (kg/m2) 33±5 33±5 30±4 30±4

anamnéza ICHS (%) 15,3 14,8 19,2 20,1

anamnéza stabilní AP (%) 9,4 7,8 11,1 12,8

anamnéza IM (%) 4,5 5,6 4,9 4,6

kuřáci (%) 17,8 17,6 14,9 13,3

TK (S/D, mmHg) 140/84 139/83 138/82 138/82

LDL-cholesterol (mmol/l) 3,2±0,9 3,2±0,9 3,4±0,9 3,4±0,9

HDL-cholesterol (mmol/l) 1,2±0,3 1,2±0,3 1,2±0,3 1,2±0,3

triglyceridy (mmol/l) 2,3±1,3 2,4±1,5 2,3±1,7 2,2±1,6

Tab. č. 1: Základní charakteristika souboru

Obr. č. 2: Primární cíl (počet hospitalizací z kardiovaskulárních 
příčin a počet úmrtí z kardiovaskulárních příčin)

Obr. č. 3: Úmrtí z KV příčin
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MUDr. Marcela Szabó
Městská nemocnice Neratovice
Alšova 462
277 11 Neratovice

Obr. č. 5: CMP (fatální + nefatální)

Závěr

Studie RECORD prokázala vliv léčby rosiglitazonem na kar-
diovaskulární riziko diabetiků 2. typu srovnatelný s metforminem 
a deriváty sulfonylurey; signifikantně vyšší byl výskyt městnavého 
srdečního selhání u diabetiků léčených rosiglitazonem. Z dalších 
pozorování byl významně nižší výskyt karcinomu pankreatu u pa-
cientů léčených rosiglitazonem a významně vyšší výskyt zlomeniny 
horních končetin a distálních zlomenin dolních končetin u žen léče-
ných rosiglitazonem oproti ženám léčených kombinací metforminu 
s deriváty sulfonylurey.

Literatura
Home, P. D., Pocock, S. J., Beck-Nielsen, H. et al. Rosiglitazone evaluated for cardiovascular 
outcomes in oral agent combination therapy for type 2 diabetes (RECORD): a multicentre, 
randomised, open-label trial. Lancet 373, 9681: 2125–2135, 2009.

Home, P. D., Pocock, S. J., Beck-Nielsen, H. et al. Rosiglitazone evaluated for cardiovascular 
outcomes – an interim analysis. N Engl J Med 357, 1: 28–38, 2007.

Obr. č. 4: Infarkty myokardu (fatální + nefatální)

Obr. č. 6: KV smrt, IM nebo CMP Obr. č. 7: Srdeční selhání (fatální + nefatální)
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Diabetes 1. typu
Somers, E. C., Thomas, S. L., Smeeth, L., Hall, A. J. Are individuals with an autoimmune disease at higher risk of a second au-
toimmune disorder? Am J Epidemiol 169, 6: 749–755, 2009.
Studie prokázala častější současný výskyt revmatoidní artritidy, autoimunitní thyreoiditidy a diabetu 1. typu, než se dosud předpokládalo. 

jednou větou
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Diabetes 1. typu
Snoek, F. J., van der Ven, N. C., Twisk, J. W. et al. Cognitive behavioural therapy (CBT) compared with blood glucose awareness 
training (BGAT) in poorly controlled Type 1 diabetic patients: long-term effects on HbA moderated by depression. A randomized 
controlled trial. Diabet Med 25, 11: 1337–1342, 2008.
Oba typy intervence vedly po 12 měsících ke zmírnění depresivních symptomů (p=0,01), ale pouze CBT měla u pacientů s vysokým skóre 
deprese vliv na snížení HbA1c (p=0,03). Skupinová CBT může u pacientů s diabetem 1. typu a depresí zlepšit kontrolu glykémie.

Juvenile Diabetes Research Foundation Continuous Glucose Monitoring Study Group; Tamborlane, W. V., Beck, R. W., Bode, B. 
W. et al. Continuous glucose monitoring and intensive treatment of type 1 diabetes. N Engl J Med 359, 14: 1464–1476, 2008.
Kontinuální měření glykémie je asociováno se zlepšením kontroly glykémie u dospělých osob s diabetem 1. typu.

Pezzolesi, M. G., Poznik, G. D, Mychaleckyj, J. C. et al.; DCCT/EDIC Research Group. Genome-wide association scan for diabetic 
nephropathy susceptibility genes in type 1 diabetes. Diabetes 58, 6: 1403–1410, 2009.
Celkem 13 SNP (single nucleotid polymorphism) umístěných ve čtyřech genomických lokusech bylo asociováno s diabetickou nefropatií 
p<0,0001. Nejsilnější asociace byla prokázána pro lokus FRMD3 (odds ratio [OR]=1,45, p=5,0×10−7). Identifikována byla rovněž silná 
asociace na lokusu CARS (cysteinyl-tRNA syntetáza); (OR=1,36, P=3,1×10−6). Asociace mez oběma lokusy a obdobím nástupu diabe-
tické nefropatie jsou v souladu se závěry studie DCCT/EDIC (hazard ratio [HR]=1,33, p=0,02 resp. HR=1,32, p=0,01). V této studii 
byly ve dvou nových kandidátských místech v blízkostí genů FRMD3 a CARS identifikovány genetické asociace pro náchylnost ke vzniku 
diabetické nefropatie. 

Grant, S. F., Qu, H. Q., Bradfield, J. P. et al.; DCCT/EDIC Research Group. Follow-up analysis of genome-wide association data 
identifies novel loci for type 1 diabetes. Diabetes 58, 1: 290–295, 2008.
Posouzení velkého množství statisticky významných GWA (genome-wide association) kandidátů v několika nezávislých kohortách odha-
lilo další lokusy asociované s diabetem 1. typu. Dva z genů v těchto místech (UBASH3A and BACH2) mají biologicky relevantní vztah 
k autoimunitě. 

Tong, Y., Lin, Y., Zhang, Y. et al. Association between TCF7L2 gene polymorphisms and susceptibility to type 2 diabetes mellitus: 
a large Human Genome Epidemiology (HuGE) review and meta-analysis. BMC Med Genet 10: 15, 2009.
Tato meta-analýza prokázala asociaci 4 variant genu TCF7L2 s diabetem 2. typu. Gen TCF7L2 může mít dle této analýzy podíl až u 1/5 
všech případů diabetes mellitus 2. typu. Potenciální vzájemné interakce mezi geny a mezi geny a prostředím, skrze které by varianty genu 
TCF7L2 mohly ovlivnit riziko DM 2. typu, je nutné dále podrobněji prozkoumat.

El-Osta, A., Brasacchio, D., Yaho, D. et al. Transient high glucose causes persistent epigenetic changes and altered gene expres-
sion during subsequent normoglycemia. J Exp Med 205, 10: 2409–2417, 2008.
Studie zvýrazňuje dramatické a chronické důsledky krátkodobých hyperglykemických vzestupů na buňky cévní stěny a naznačuje, že by 
tyto transientní „peaky“ mohly sehrávat svou roli při vzniku diabetických komplikací nezávisle na HbA1c.

Lyssenko, V., Jonsson, A., Almgren, P. et al. Clinical risk factors, DNA variants, and the development of type 2 diabetes. N Engl 
J Med 359, 21: 2220–2232, 2008. 
Silnými prediktory diabetu byla rodinná anamnéza této nemoci, vyšší BMI, elevované jaterní enzymy, kouření a redukovaná sekrece 
a účinnost inzulínu. Varianty v 11 genech (TCF7L2, PPARG, FTO, KCNJ11, NOTCH2, WFS1, CDKAL1, IGF2BP2, SLC30A8, JAZF1 
a HHEX) byly signifikantně asociovány s rizikem diabetu 2. typu nezávisle na klinických rizikových faktorech; varianty v 8 z těchto genů 
byly asociovány s porušenou funkcí beta-buňky. Ve srovnání se samotnými klinickými rizikovými faktory měly obvyklé genetické varianty 
asociované s rizikem diabetu pouze malý efekt na schopnost predikce vzniku diabetu v budoucnu. Jejich prediktivní hodnota nicméně 
roste s délkou sledování.

jednou větou

Genetika
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Cíl

Porovnat účinek inzulínového senzitizéru – pioglitazonu a inzu-
línového sekretagoga – glimepiridu na progresi koronární ateroskle-
rózy u pacientů s diabetem 2. typu. 

Metodika
Celkem 543 pacientů podstoupilo intravaskulární sonografické 

vyšetření (IVUS) a následně bylo randomizováno k léčbě glimepi-
ridem v dávce 1 až 4 mg, nebo pioglitazonem v dávce 15 až 45 mg 
po dobu 18 měsíců s titrací k maximální tolerované dávce. Progrese 

aterosklerózy byla na konci studie zhodnocena u 360 pacientů na 
základě opakovaného vyšetření pomocí IVUS. Hlavním měřeným 
parametrem byla změna objemu aterosklerotického plátu (ateromu) 
vyjádřená v procentech (PAV).

Výsledky
Průměrný PAV vzrostl o 0,73 % (95% interval spolehlivosti 

0,33 % až 1,12 %) v glimepiridové skupině a poklesl o 0,16 % 
(95% interval spolehlivosti −0,57 % až 0,25 %) ve skupině s pio-
glitazonem (p=0,002 pro rozdíl mezi skupinami). Alternativní 
analýza zahrnující data osob, které studii nedokončily, založená na 
vstupních charakteristikách prokázala vzestup PAV o 0,64 % (95% 
interval spolehlivosti 0,23 % až 1,05 %) s glimepiridem a pokles 
o 0,06 % (−0,47 % až 0,35 %) s pioglitazonem (p=0,02 pro rozdíl 
mezi skupinami). Průměrná (SD) vstupní hodnota HbA1c byla 
7,4 % (1 %) v obou skupinách a poklesla během léčby průměrně 
o 0,55 % (95% interval spolehlivosti −0,68 % až −0,42 %) s pio-
glitazonem a o 0,36 % (95% interval spolehlivosti −0,48 % až 
−0,24 %) s glimepiridem (p=0,03 pro rozdíl mezi skupinami). 
V pioglitazonové skupině došlo k vzestupu hladiny HDL-choleste-
rolu o 0,15 mmol/l (95% interval spolehlivosti 0,11 až 0,18; 16,0 %) 
ve srovnání s nárůstem o 0,02 mmol/l při léčbě glimepiridem (95% 
interval spolehlivosti −0,01 až 0,05; 4,1%) a průměrná hladina 
triglyceridů poklesla v pioglitazonové skupině o 0,18 mmol/l (95% 

endpoint
glimepirid

n=273
pioglitazon

n=270
p hodnota

změna objemu ateromu 
(%) – PAV

+0,73 −0,16 0,002

inzulín na lačno
(µU/ml)

1,33 −5,0 <0,001

systolický krevní tlak 
(mmHg)

2,3 0,1 0,03

diastolický krevní tlak 
(mmHg)

0,9 −0,9 0,003

HbA1c (%) −0,36 −0,55 0,03

glykémie nalačno 
(mmol/l)

0,02 −0,47 0,003

triglyceridy (mmol/l) 0,04 −0,18 <0,001

HDL-cholesterol 
(mmol/l)

0,02 0,15 <0,001

CRP (mg/l) −0,4 −1,0 <0,001

Tab. č. 1: PERISCOPE – srovnání účinku glimepiridu vs. pioglita-
zonu na sledované parametry

nežádoucí účinek glimepirid pioglitazon p hodnota

hypoglykémie (%) 37 15,2 <0,001

periferní otoky (%) 11 17,8 0,02

kostní fraktury (%) 0 3 0,004

pokles hemoglobinu
>3 g/dl (%)

0,7 4,1 0,01

Tab. č. 2:  PERISCOPE – nežádoucí účinky

Originální publikace:
Nissen, S. E., Nicholls, S. J., Wolski, K. et al.; PERISCOPE Investigators. Comparison of piogli-
tazone vs glimepiride on progression of coronary atherosclerosis in patients with type 2 diabetes: 
the PERISCOPE randomized controlled trial. JAMA 299, 13: 1561–1573, 2008.

Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance, Krnov

Srovnání účinku pioglitazonu vs. glimepiridu 
na progresi koronární aterosklerózy
u pacientů s diabetem 2. typu

PERISCOPE
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interval spolehlivosti −0,31 až −0,12 mmol/l; 15,3 %) ve srovnání 
s vzestupem o 0,04 mmol/l v glimepiridové skupině (95% interval 
spolehlivosti −0,12 až 0,13 mmol/l; 0,6 %); (p=0,001 pro obě srov-
nání). Průměrné hladiny inzulínu nalačno s pioglitazonem poklesly, 
na rozdíl od vzestupu zaznamenaného s glimepiridem (p=0,001). 
Hypoglykémie byly častější v glimepiridové skupině, zatímco otoky, 
fraktury, nárůst hmotnosti a pokles hladiny hemoglobinu se vyskytly 
častěji při léčbě pioglitazonem.

Závěry
Léčba pioglitazonem u pacientů s diabetem 2. typu a ischemickou 

chorobou srdeční vedla k signifikantně menší progresi koronární 
aterosklerózy ve srovnání s glimepiridem.

MUDr. Tomáš Edelsberger
diabetologická ambulance Krnov
I. P. Pavlova 9
794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz 

STUDIE PERISCOPE

Diabetická neuropatie
Jeong, J. O., Kim, M. O., Kim, H. et al. Dual angiogenic and neurotrophic effects of bone marrow-derived endothelial progenitor 
cells on diabetic neuropathy. Circulation 119, 5: 699–708, 2009.
Poprvé se podařilo prokázat, že endoteliální progenitorové buňky (EPC) získané z kostní dřeně mohou zabránit rozdílným projevům 
diabetické neuropatie. Tento léčebný efekt byl zprostředkovaný přímým zesílením neovaskularizace v periferních nervech dlouhodobým 
a preferenčním usazením EPC v nervech, zvláště ve vasa nervorum a v důsledku jejich parakrinního působení. Tyto závěry naznačují, že 
transplantace EPC může představovat novou terapeutickou možnost v léčbě diabetické neuropatie.

Rutkove, S. B., Veves, A., Mitsa, T. et al. Impaired distal thermoregulation in diabetes and diabetic polyneuropathy. Diabetes 
Care 32, 4: 671–676, 2009.
Termoregulace nohou během noci je u pacientů s diabetickou polyneuropatií porušena. Vzhledem k tomu, že neurony jsou termosenzitivní 
a ohřívání nohou je součástí přirozené biologie usínání a spánku, naznačují tyto závěry možnosti terapeutického ovlivnění poruch spánku 
a nočních bolestí asociovaných s diabetickou neuropatií. 

Shibata, T., Naruse, K., Kamiya, H. et al. Transplantation of bone marrow-derived mesenchymal stem cells improves diabetic 
polyneuropathy in rats. Diabetes 57, 11: 3099–3107, 2008.
Exprese VEGF a bFGF mRNA byla signifikantně vyšší ve svalech streptozocinem indukovaných diabetických potkanů, kterým byly in-
jekčně aplikovány mezenchymální kmenové buňky kostní dřeně. Markery nervového poškození (hypoalgezie, zpomalené vedení nervem, 
snížený poměr kapilár k počtu svalových vláken atd.) se po transplantaci mezenchymálních buněk zlepšily. Tento typ transplantace může 
mít terapeutický efekt na diabetickou polyneuropatii díky parakrinnímu působení růstových faktorů produkovaných mezenchymálními 
buňkami.

Wiggin, T. D., Sullivan, K. A., Pop-Busui, R. et al. Elevated triglycerides correlate with progression of diabetic neuropathy. Dia-
betes 58, 7: 1634–1640, 2009.
Zvýšená hladina triglyceridů byla ve sledované kohortě účastníků studie s mírnou/středně závažnou diabetickou neuropatií asociována 
se ztrátou denzity myelinizovaných vláken (MFD; myelinated fiber density) nezávisle na trvání diabetu, věku, kontrole glykémie či jiných 
proměnných. Tento nález podporuje koncept patofyziologického působení hyperlipidémie při progresi diabetické neuropatie.

Tirosh, A. Shai, I., Bitzur, R. et al. Changes in triglyceride levels over time and risk of type 2 diabetes in young men. Diabetes 
Care 31, 10: 2032–2037, 2008.
Posouzení dvou hodnot triglyceridů nalačno naměřených s odstupem 5 let mohou pomoct při identifikaci zdravých mladých mužů se zvý-
šeným rizikem vzniku diabetu nezávisle na tradičních rizikových faktorech nebo změnách v BMI či v parametrech životního stylu.

jednou větou

Dyslipidémie
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* p=0,05 vs. počátek; ** p<0,0001 vs. počátek

Tab. č. 1: APPROACH – změny volumetrických parametrů hodnocených pomocí IVUS v glipizidové a rosiglitazonové skupině

endpoint
glipizid
n=339

rosiglitazon
n=333 

rozdíl p hodnota

změna objemu ateromu (%) – primární endpoint +0,43 −0,21 −0,64 0,12

změna objemu ateromu (mm3) +1,2 −3,9* −5,2 0,04

změna objemu ateromu v nejvíce poškozeném 
10mm segmentu koronární tepny (mm3)

−3,6** −5,3** −1,7 0,13

nežádoucí účinek glipizid rosiglitazon p hodnota

průměrná změna 
hmotnosti (kg) 1,4 2,6 0,02

pokles hemoglobinu
>3 g/dl (%) 3 8 0,01

hypoglykémie (%) 28 8 <0,0001

periferní otoky (%) 7 9 0,48

kostní fraktury (%) 0,6 2 0,17

Tab. č. 3: APPROACH – nežádoucí účinky

podskupina
rozdíl mezi skupinami (mm3);

(95% CI)
p hodnota

věk
> 60 let −1,39 (−2,54 až −0,25) 0,07

trvání 
diabetu
> 4,9 let

−1,83 (−2,98 až −0,69) 0,005

Tab. č. 2: APPROACH – efekt rosiglitazonu vs. glipizidu na primár-
ní endpoint (PAV) v podskupinách pacientů vyššího věku a s delším 
trváním diabetu

Cíl: 

Rosiglitazon má prokázané příznivé účinky na několik mar-
kerů vaskulárního rizika včetně glykémie, zánětu, lipidů a funkce 
endotelu. Studie APPROACH zkoumala, zda tyto účinky povedou 
ke zpomalení progrese aterosklerózy ve srovnání se standardní 
antidiabetickou léčbou.

Metodika: 
Do studie bylo zařazeno 672 pacientů s diabetem 2. typu indikova-

ných ke koronární angiografii nebo perkutánní koronární intervenci, 

s prokázanou klinicky signifikantní koronární lézí a 10–50% zúžením 
nejméně jedné neintervenované koronární tepny. Ejekční frakce levé 
komory zařazených pacientů musela být větší než 40 % a nemocní 
nesměli mít klinické projevy srdečního selhání. Osoby splňující kri-
téria byly randomizovány do skupiny dostávající rosiglitazon v dávce 
až do 8 mg/den (n=339) nebo derivát sulfonylurey – glipizid v dávce 
15 mg/den (n=333). 54 % účastníků mělo na konci studie v kombinaci 
další perorální antidiabetikum (PAD) a 28 % dvě další PAD, metfor-
min dostávalo celkem 66 % osob. Další medikace zahrnovala kyselinu 
acetylsalicylovou (84 %), beta-blokátory (67 %), ACE inhibitory nebo 
sartany (74 %) a statiny (80 %). Všichni pacienti podstoupili koronární 
angiografii s intravaskulární ultrasonografií (IVUS), která byla zamě-

Originální publikace:
Nesto, R. W. Assessment on Prevention of Progression by Rosiglitazone on Atherosclerosis in 
type 2 diabetes patients with Cardiovascular History. American Heart Association 2008 Scientific 
Sessions, New Orleans 2008. Late Breaking Clinical Trials Session 4.

Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance, Krnov

Zhodnocení rosiglitazonu v prevenci progrese 
aterosklerózy u pacientů s diabetem 2. typu 
s kardiovaskulární anamnézou

APPROACH
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řena na hodnocení 40 mm dlouhého segmentu neintervenované tepny. 
462 osob se podrobilo opakovanému IVUS vyšetření po 18 měsících 
léčby a bylo zařazeno do konečné analýzy účinnosti. 

Výsledky
Primární endpoint, kterým byl objem ateromu, poklesl po 18 

měsících trvání studie v rosiglitazonové skupině o 0,21 % zatímco 
v glipizidové skupině vzrostl o 0,43 %. Ani jedna změna nebyla statis-
ticky signifikantní ve srovnání s počáteční hodnotou, stejně tak jako 
rozdíl mezi jednotlivými druhy léčby (−0,64 %; p=0,12). Sekundární 
endpoint, kterým byl celkový objem ateromu, poklesl v rosiglitazo-
nové skupině o 3,9 mm3 a vzrostl v glipizidové skupině o 1,2 mm3. 
V tomto případě byl rozdíl mezi skupinami ve prospěch rosiglitazonu 
statisticky signifikantní (−5,12 mm3; p=0,04). Další sekundární en-
dpoint, změna objemu ateromu v nejvíce poškozeném 10mm úseku, 
poklesl s rosiglitazonem o 5,3 mm3 a s glipizidem o 3,5 mm3, což 
bylo v obou případech statisticky významné ve srovnání s počáteční 
hodnotou, ne však mezi skupinami navzájem. Analýza podskupin 
naznačila, že by rosiglitazon mohl mít větší antiaterosklerotický 
efekt u starších pacientů a u osob s déletrvajícím diabetem. Co se 
týče klinických ukazatelů, četnost kardiovaskulárních příhod ani 

celková mortalita se mezi skupinami nelišila, studie nicméně nebyla 
designována k sledování těchto „tvrdých“ endpointů.

Závěry
Při posuzování progrese aterosklerózy na základě změny ob-

jemu ateromu v procentech (PAV) nebyl po 18 měsících prokázán 
signifikantní rozdíl mezi léčbou rosiglitazonem a glipizidem. Byl 
zde nicméně patrný trend svědčící pro příznivý efekt rosiglitazonu 
na velikost aterosklerotického postižení koronárních tepen, a to 
zejména při analýze sekundárních endpointů, resp. podskupin dle 
věku a trvání diabetu. Studie podpořila, nikoliv však dokázala hy-
potézu, že rosiglitazon má u pacientů s diabetem 2. typu výraznější 
aterosklerotický efekt než glipizid.

MUDr. Tomáš Edelsberger
diabetologická ambulance Krnov
I. P. Pavlova 9
794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz 

STUDIE APPROACH

Dyslipidémie
Malaguarnera, M., Vacante, M., Avitabile, T. et al. L-Carnitine supplementation reduces oxidized LDL cholesterol in patients 
with diabetes. Am J Clin Nutr 89, 1: 71–76, 2008.
Na konci této studie došlo u pacientů léčených L-karnitinem ve srovnání s placebovou skupinou k signifikantnímu zlepšení u těchto sledo-
vaných markerů: oxidovaný LDL-cholesterol (p<0,001); LDL-cholesterol (p<0,05); triglyceridy (p<0,001); apolipoprotein A1 (p<0,05); 
apolipoprotein B-100 (p<0,05); thiobarbituric acid-reactive substance (p<0,001) a koncentrace konjugovaných dienů (p<0,001). Studie 
naznačuje, že perorální podávání L-karnitinu redukuje u pacientů s diabetem 2. typu hladiny oxidovaného LDL-cholesterolu.

Bays, H. E., Goldberg, R. B., Truitt, K. E., Jones, M. R. Colesevelam hydrochloride therapy in patients with type 2 diabetes mellitus 
treated with metformin: glucose and lipid effects. Arch Intern Med 168, 18: 1975–1983, 2008.
Colesevelam vedl po 26 týdnech ve srovnání s placebem ke snížení průměrného HbA1c (−0,54 %; p<0,001). Kromě toho snížil signifi-
kantně glykémii nalačno (−13,9 mg/dL p=0,01), hladinu fruktosaminu (−23,2 µmol/l; p<0,001), celkový cholesterol (−7,2 %; p<0,001), 
LDL-cholesterol (−15,9 %; p<0,001), apolipoprotein B (−7,9 %; p<0,001) a hsCRP (−14,4 %; p=0,02). Colesevelam zlepšil u pacientů 
s diabetem 2. typu neadekvátně kontrolovaným pomocí samotného metforminu kontrolu glykémie i parametry lipidového spektra.

Tentolouris, N., Marinou, K., Kokotis, P. et al. Sudomotor dysfunction is associated with foot ulceration in diabetes. Diabet Med 
26, 3: 302–305, 2009.
Sudomotorická dysfunkce je asociována se zvýšeným rizikem ulcerace nohy a měla by být zahrnuta do screeningových testů k identifikaci 
pacientů se zvýšeným rizikem.

Aragón-Sánchez, F. J., Cabrera-Galván, J. J., Quintana-Marrero, Y. et al. Outcomes of surgical treatment of diabetic foot osteomye-
litis: a series of 185 patients with histopathological confirmation of bone involvement. Diabetologia 51, 11: 1962–1970, 2008.
Konzervativní chirurgie bez provádění nízkých či vysokých amputací byla úspěšná u téměř poloviny všech případů syndromu diabetické 
nohy s prokázanou osteomyelitidou. 

jednou větou

Diabetická noha
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Prozkoumat účinnost nízkých dávek kyseliny acetylsalicylové 
(ASA) v primární prevenci aterosklerotických příhod u pacientů 
s diabetes mellitus 2. typu.

Metodika
2 539 osob s diabetem 2. typu bez známého aterosklerotického 

postižení bylo náhodně zařazeno do skupiny dostávající nízké dávky 
ASA (81 nebo 100 mg denně) nebo do skupiny bez ASA. Primárním 
endpointem byly aterosklerotické příhody zahrnující fatální nebo 
nefatální koronární příhody, fatální a nefatální mozkové příhody a pe-
riferní onemocnění tepen. Sekundární endpointy studie tvořily všechny 
jednotlivé primární endpointy, jejich kombinace a celková mortalita. 

Výsledky
Během sledování se vyskytlo celkem 154 „aterosklerotických“ 

příhod, z toho 68 v skupině léčené pomocí ASA (13,6 na 1 000 osob-
-let) a 86 v skupině bez ASA (17 na 1 000 osob-let); (hazard ratio 
[HR] 0,80; 95% interval spolehlivosti [CI]: 0,58–1,10; log-rank test, 
p=0,16). Kombinovaný endpoint složený z fatálních koronárních a ce-
rebrovaskulárních příhod se vyskytl u 1 pacienta (mozková příhoda) 
v skupině dostávající ASA a u 10 pacientů (5 fatálních infarktů myo-
kardu a fatálních mozkových příhod) v skupině bez ASA (HR 0,10; 

95% CI: 0,01–0,79; p=0,0037). Celková mortalita v skupině léčené 
ASA činila 34 osob, v skupině bez ASA to bylo 38 osob (HR 0,90; 
95% CI: 0,57–1,14; log-rank test, p=0,67). Výskyt kombinovaného 
endpointu (hemoragická cévní mozková příhoda a gastrointestinální 
krvácení) se mezi oběma skupinami signifikantně nelišil.

Závěry

Nízké dávky kyseliny acetylsalicylové podávané v rámci primární 
prevence pacientům s diabetem 2. typu nevedly k signifikantní redukci 
rizika kardiovaskulárních příhod (primární a sekundární endpointy), 
s výjimkou fatálních koronárních a cerebrovaskulárních příhod. 
Příznivý efekt nízkých dávek ASA byl naznačený rovněž v podsku-
pině pacientů starších 65 let (p=0,047). Zaznamenán byl nepatrný 
nárůst případů závažného gastrointestinálního krvácení (u 4 pacientů 
ve skupině dostávající ASA bylo nutné podání transfuze), na rozdíl od 
incidence mozkového krvácení, která se u obou skupin nelišila.

Tab. č. 1: JPAD – výsledky studie

skupina ASA skupina bez ASA HR (95% CI) p hodnota

primární endpoint 68 (5,4 %) 86 (6,7 %) 0,80 (0,58–1,10) 0,16

koronární/cerebrovaskulární mortalita 1 (0,08 %) 10 (0,8 %) 0,10 (0,01–0,79) 0,0037

fatální+nefatální IM 28 (2,2 %) 35 (2,7 %) 0,81 (0,49–1,33) 0,40

fatální+nefatální CMP 28 (2,2 %) 32 (2,5 %) 0,84 (0,53–1,32) 0,44

Originální publikace:
Ogawa, H., Nakayama, M., Morimoto, T. et al.; Japanese Primary Prevention of Atherosclerosis 
With Aspirin for Diabetes (JPAD) Trial Investigators. Low-dose aspirin for primary prevention 
of atherosclerosic events in patients with type 2 diabetes: a randomized controlled trial. JAMA 
300, 18: 2134–2141, 2008.

Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance, Krnov

Nízké dávky kyseliny acetylsalicylové 
v primární prevenci aterosklerotických příhod 
u pacientů s diabetem 2. typu

JPAD

MUDr. Tomáš Edelsberger
diabetologická ambulance Krnov
I. P. Pavlova 9
794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz 
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Posoudit, zda je léčba kyselinou acetylsalicylovou (ASA) a an-
tioxidanty samostatně nebo v kombinaci účinnější v redukci počtu 
kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetem a asymptomatickým 
periferním onemocněním tepen než placebo. 

Metodika
1 276 dospělých ve věku 40 let a více s diabetem 1. nebo 2. typu 

a indexem kotník-rameno (ABI – ankle brachial pressure index) 0,99 
nebo méně, ale bez symptomatického kardiovaskulárního one-
mocnění, bylo přiřazeno do skupin dostávajících 100 mg ASA plus 

antioxidant denně (n=320), ASA plus placebo (n=318), placebo plus 
antioxidant (n=320), nebo placebo plus placebo (n=318). Sledovány 
byly 2 základní složené endpointy: 1. úmrtí v důsledku ischemické 
choroby srdeční (ICHS) nebo mozkové příhody (CMP), nefatální 
infarkt myokardu nebo CMP a amputace nad kotníkem v důsledku 
kritické končetinové ischemie a 2. úmrtí v důsledku ischemické 
choroby srdeční (ICHS) nebo mozkové příhody (CMP).

Výsledky
Mezi ASA a antioxidanty nebyla nalezena žádná interakce. Celko-

vě se u osob dostávajících ASA vyskytlo 116 z 638 primárních příhod 
ve srovnání se 117 z 638 ve skupině bez ASA (18,2 % vs. 18,3 %): 
hazard ratio 0,98 (95% interval spolehlivosti 0,76 až 1,26). 

Originální publikace:
Belch, J., MacCuish, A., Campbell, I. et al. Prevention of Progression of Arterial Disease and Diabe-
tes Study Group; Diabetes Registry Group; Royal College of Physicians Edinburgh. The prevention 
of progression of arterial asymptomatic peripheral arterial disease and diabetes (POPADAD) trial: 
factorial randomised placebo controlled trial of aspirin and antioxidants in patients with diabetes 
and asymptomatic peripheral arterial disease. BMJ 337: a1840. doi: 10.1136/bmj.a1840

Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance, Krnov

Prevence progrese periferního onemocnění tepen a diabetu: 
faktoriální randomizovaná, placebem kontrolovaná studie
kyseliny acetylsalicylové a antioxidantů u pacientů 
s diabetem a asymptomatickým periferním 
onemocněním tepen

POPADAD

Tab. č. 1: POPADAD – vliv podávání ASA na sledované endpointy

s ASA
n= 638

bez ASA
n=638

HR (95% CI) p hodnota

Primární endpointy

kombinovaný endpoint 116 (18,2 %) 117 (18,3 %) 0,98 (0,76–1,26) 0,86

fatální IM nebo CMP 43 (6,7 %) 35 (5,5 %) 1,23 (0,79–1,93) 0,40

Sekundární endpointy

celková mortalita 94 (14,7 %) 101 (15,8 %) 0,93 (0,71–1,24) 0,63

fatální IM 35 (5,5 %) 26 (4,1 %) 1,35 (0,81–2,25) 0,24

fatální CMP 8 (1,3 %) 9 (1,4 %) 0,89 (0,34–2,30) 0,80

nefatální IM 55 (8,6 %) 56 (8,8 %) 0,98 (0,68–1,43) 0,93

nefatální CMP 29 (4,6 %) 41 (6,4 %) 0,71 (0,44–1,14) 0,15

amputace nad kotníkem 11 (1,7 %) 9 (1,4 %) 1,23 (0,51–2,97) 0,64
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s ASA
n= 638

bez ASA
n=638

HR (95% CI) p hodnota

malignity 53 (8,3 %) 68 (10,7 %) 0,76 (0,52–1,11) 0,15

krvácení z GIT 28 (4,4 %) 31 (4,9 %) 0,90 (0,53–1,52) 0,69

gastrointestinální symptomy (včetně dyspepsie) 73 (11,4 %) 94 (14,7 %) 0,77 (0,55–1,08) 0,081

arytmie 55 (8,6 %) 47 (7,4 %) 1,19 (0,79–1,78) 0,41

alergické reakce 72 (11,3 %) 64 (10,0 %) 1,14 (0,80–1,63) 0,47

Tab. č. 2: POPADAD – vliv podávání ASA na výskyt nežádoucích příhod

IM – infarkt myokardu, CMP – cévní mozková příhoda, GIT – gastrointestinální trakt, HR – hazard ratio, OR – odds ratio, CI – confidence interval, ASA – kyselina acetylsalicylová

STUDIE POPADAD

Ve skupině léčené ASA došlo ke 43 úmrtím 
v důsledku ischemické choroby srdeční nebo 
cévní mozkové příhody ve srovnání s 35 úmrtími 
ve skupině bez ASA (6,7 % vs. 5,5 %): 1,23 (0,79 
až 1,93). Výskyt primárních příhod ve skupině 
dostávající antioxidanty byl 117 z 640 (18,3 %) 
ve srovnání se 116 z 636 (18,2 %) ve skupině bez 
antioxidační léčby (1,03, 0,79 až 1,33). Počet 
úmrtí v obou skupinách činil 42 (6,6 %), resp. 
36 (5,7 %); (1,21, 0,78 až 1,89).

Závěry
Studie neprokázala význam podávání kyseliny 

acetylsalicylové nebo antioxidantů v primární 
prevenci kardiovaskulárních příhod a mortality 
u studované populace osob s diabetem.

Obr. č. 1: POPADAD – srovnání výskytu kardiovaskulárních příhod resp. mortality 
u obou skupin
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MUDr. Tomáš Edelsberger
diabetologická ambulance Krnov
I. P. Pavlova 9
794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz 

Diabetická noha
Wu, S. C., Jensen, J. L., Weber, A. K. Use of pressure offloading devices in diabetic foot ulcers: do we practice what we preach? 
Diabetes Care 31, 11: 2118–2119, 2008.
Studie dokumentuje používání a vlastnosti odlehčovacích pomůcek v péči o diabetické ulcerace u poměrně širokého a geograficky členité-
ho souboru. Z těchto údajů vyplývá, že méně než 2 % specialistů používá nesnímatelnou ortézu (total contact cast) považovanou za zlatý 
standard léčby většiny ulcerací u syndromu diabetické nohy. 

Rullan, M., Cerdà, L., Frontera, G. et al. Treatment of chronic diabetic foot ulcers with bemiparin: a randomized, triple-blind, 
placebo-controlled, clinical trial. Diabet Med 25, 9: 1090–1095, 2008.
Bemiparin byl v managementu ulcerací diabetické nohy efektivnější než placebo a vykazoval minimum nežádoucích účinků.

jednou větou
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Diabetická noha
Rajamani, K., Colman, P. G., Li, L. P. et al.; FIELD study investigators. Effect of fenofibrate on amputation events in people with type 
2 diabetes mellitus (FIELD study): a prespecified analysis of a randomised controlled trial. Lancet 373, 9677: 1780–1788, 2009.
Klasické ukazatele makrovaskulárního a mikrovaskulárního rizika byly u pacientů s diabetem 2. typu asociovány s amputací dolních konče-
tiny. Léčba fenofibrátem měla u končetin bez známého postižení větších cév za následek nižší potřebu amputací, zvláště méně radikálních. 
Předpokládá se nelipidový mechanismus účinku fenofibrátu. 

Ince, P., Abbas, Z. G., Lutale, J. K. et al. Use of the SINBAD classification system and score in comparing outcome of foot ulcer 
management on three continents. Diabetes Care 31, 5: 964–967, 2008.
Každý klasifikační systém vytvořený pro obecné použití by měl zahrnovat všechny proměnné, které mohou ovlivnit výsledek v rozdílných 
komunitách. Přijetí jednoduchého skóre založeného na těchto proměnných: (Site, Ischemia, Neuropathy, Bacterial Infection a Depth 
– SINBAD) může být účinné v predikci a srovnávání ulcerací mezi různými centry. 

Sohn, M. W., Lee, T. A., Stuck, R. M. et al. Mortality risk of Charcot arthropathy compared with that of diabetic foot ulcer and 
diabetes alone. Diabetes Care 32, 5: 816–821, 2009.
Charcotova artropatie byla signifikantně asociována s vyšším rizikem mortality než samotný diabetes. Ve srovnání s ulcerací nohy bylo 
toto riziko naopak nižší. U pacientů s ulceracemi byla zaznamenána vyšší prevalence periferního cévního postižení a makroangiopatie než 
u osob s Charcotovou artropatií. To může vysvětlovat zmíněný rozdíl v mortalitním riziku mezi oběma skupinami.

International Expert Committee. International Expert Committee report on the role of the A1C assay in the diagnosis of diabetes. 
Diabetes Care 32, 7: 1327–1334, 2009.
Na základě doporučení expertní komise lze považovat vyšetření HbA1c za lepší prostředek k diagnóze diabetu než měření glykémie. Dia-
gnóza diabetu je jistá při hodnotě HbA1c 6,5 %. Při hodnotě glykémie <11 mmol/l a absenci symptomů je třeba vyšetření zopakovat. 

Riddle, M., Pencek, R., Charenkavanich, S. et al. Randomized comparison of pramlintide or mealtime insulin added to basal 
insulin treatment for patients with type 2 diabetes. Diabetes Care 32, 9: 1577–1582, 2009.
U pacientů užívajících bazální inzulín a PAD zlepšil pramlintid podávaný před jídly kontrolu glykémie stejně efektivně jako rychle působící 
analoga inzulínu. Ve srovnání s inzulínem vyvolával někdy pramlintid nauzeu, na druhé straně ale žádný hmotnostní přírůstek a méně 
hypoglykémií. 

Enzlin, P., Rosen, R., Wiegel, M. et al.; DCCT/EDIC Research Group. Sexual dysfunction in women with type 1 diabetes: long-term 
findings from the DCCT/ EDIC study cohort. Diabetes Care 32, 5: 780–785, 2009.
Sexuální dysfunkce je u žen s diabetem 1. typu obvyklá a ovlivňuje všechny aspekty sexuálních funkcí a spokojenosti. Nejvýznamnějším 
prediktorem sexuální dysfunkce je deprese. 

Skurtveit, S., Strøm, H., Skrivarhaug, T. et al. Road traffic accident risk in patients with diabetes mellitus receiving blood glucose-
-lowering drugs. Prospective follow-up study. Diabet Med 26, 4: 404–408, 2009.
U řidičů léčených inzulínem bylo zaznamenáno mírně zvýšené riziko, že budou účastníky dopravní nehody, zatímco u diabetiků na PAD 
toto riziko zvýšené nebylo. Nárůst rizika u osob léčených inzulínem byl podobný jako u léků proti žaludečným vředům a gastroezofageál-
nímu refluxu.

Whincup, P. H., Kaye, S. J., Owen, C. G. et al. Birth weight and risk of type 2 diabetes: a systematic review. JAMA 300, 24: 2886–
2897, 2008.
Ve většině studovaných populací byla porodní hmotnost negativně asociována s rizikem diabetu 2. typu. 

Gonzalez, J. S., Peyrot, M., McCarl, L. A. et al. Depression and diabetes treatment nonadherence: a meta-analysis. Diabetes Care 
31, 12: 2398–2403, 2008.
Studie demonstruje signifikantní asociaci mezi depresí a neadherencí k léčbě u pacientů s diabetem. 

jednou větou

Varia

KlinStud_2010.indd   51KlinStud_2010.indd   51 7.3.2010   16:32:577.3.2010   16:32:57



52 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII – SUPLEMENTUM 1/2010

A
T

E
R

O
S

K
L

E
R

Ó
Z

A
, 

K
A

R
D

IO
V

A
S

K
U

L
Á

R
N

Í 
O

N
E

M
O

C
N

Ě
N

Í
, 

D
Y

S
L

I
P

I
D

É
M

I
E

, 
H

Y
P

E
R

T
E

N
Z

E

Cíl

Zvýšené hodnoty zánětlivého biomarkeru vysoce-senzitivního 
C-reaktivního proteinu (hsCRP) predikují kardiovaskulární pří-
hody. Vzhledem k tomu, že statiny snižují hladiny hsCRP stejně 
tak jako i cholesterol, bylo cílem této studie zjistit, budou-li osoby 
bez hyperlipidémie se zvýšenými hladinami hsCRP profitovat ze 
statinové léčby. 

Metodika
17 802 zdravých mužů a žen s LDL-cholesterolem <3,4 mmol/l 

a hsCRP ≥ 2,0 mg/l bylo náhodně přiřazeno bub k léčbě rosuvasta-
tinem 20 mg/den nebo k placebu. Kombinovaný primární endpoint 
studie byl tvořen infarktem myokardu, mozkovou příhodou, arteriální 

revaskularizací, hospitalizací z důvodu nestabilní angíny pectoris 
nebo kardiovaskulárním úmrtím. 

Výsledky
Studie byla zastavena po průměrné době trvání 1,9 roku. Ro-

suvastatin snížil hladiny LDL-cholesterolu o 50 % a hsCRP o 37 %. 
Výskyt primárního kombinovaného endpointu byl 0,77 a 1,36 na 
100 osob/let v rosuvastatinové resp. placebové skupině (HR 0,56; 
95% interval spolehlivosti [CI], 0,46 až 0,69; p<0,00001). Výskyt 
ostatních sekundární endpointů v jednotlivých skupinách byl ná-
sledující: infarkt myokardu 0,17 vs. 0,37 (HR 0,46; 95% CI, 0,30 
až 0,70; p=0,0002), mozková příhoda 0,18 vs. 0,34 (HR 0,52; 95% 
CI, 0,34 až 0,79; p=0,002), revaskularizace nebo nestabilní angína 
pectoris 0,41 vs. 0,77 (HR 0,53; 95% CI, 0,40 až 0,70; p<0,00001), 
libovolné úmrtí 1,00 vs. 1,25 (HR 0,80; 95% CI, 0,67 až 0,97; p=0,02). 
Obdobné výsledky byly zaznamenány i ve všech předem stanovených 
podskupinách. V rosuvastatinové skupině nedošlo k signifikantnímu 
vzestupu incidence myopatie nebo malignit, na druhé straně byl v této 
skupině zaznamenán vyšší výskyt diabetu (???). 

Závěry
Rosuvastatin vedl u zdravých osob bez hyperlipidémie, ale se 

zvýšenými hladinami hsCRP k signifikantní redukci kardiovasku-
lárních příhod.

Originální publikace:
Ridker, P. M., Danielson, E., Fonseca, F. A. et al.; JUPITER Study Group. Rosuvastatin to pre-
vent vascular events in men and women with elevated C-reactive protein. N Engl J Med 359, 21: 
2195–2207, 2008.

Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance, Krnov

Rosuvastatin v prevenci kardiovaskulárních 
příhod u mužů a žen se zvýšeným
C-reaktivním proteinem

JUPITER

MUDr. Tomáš Edelsberger
diabetologická ambulance Krnov
I. P. Pavlova 9
794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz 

Obr. č. 1: JUPITER – redukce kardiovaskulárních příhod při léčbě 
rosuvastatinem
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Varia
Hu, G., Jousilahti, P., Tuomilehto, J. et al. Association of serum C-reactive protein level with sex-specific type 2 diabetes risk: 
a prospective finnish study. J Clin Endocrinol Metab 94, 6: 2099–2105, 2009.
Vysoká vstupní hladina sérového CRP byla asociována se zvýšeným rizikem vzniku diabetu u mužů i žen, přičemž u žen byla tato asociace 
silnější. 

Buchwald, H., Estok, R., Fahrbach, K. et al. Weight and type 2 diabetes after bariatric surgery: systematic review and meta-ana-
lysis. Am J Med 122, 3: 248–256, 2009.
U velké většiny pacientů po bariatrickém zákroku dochází k vymizení nebo vylepšení klinických a laboratorních projevů diabetu 2. typu. 
Tyto příznivé výsledky lze dosáhnout chirurgickými výkony spojenými s výraznější redukcí přebytečné tělesné hmotnosti, která se udrží po 
dobu 2 let.

Foster, G. D., Sanders, M. H., Millman, R. et al.; Sleep AHEAD Research Group. Obstructive sleep apnea among obese patients 
with type 2 diabetes. Diabetes Care 32, 6: 1017–1019, 2009.
Více než 86 % účastníků mělo nějaký stupeň OSA (obstructive sleep apnea). Obvod pasu (odds ratio 1,1; 95% CI 1,0–1,1; p=0,03) byl 
s výskytem OSA v signifikantní asociaci. Těžká forma OSA byla nejčastější u osob s vyšším BMI (odds ratio 1,1; 95% CI 1,0–1,2; p=0,03). 
Lékaři by měli ve větší míře pamatovat na možnost výskytu OSA u obézních osob s diabetem 2. typu s větším obvodem pasu a BMI. 

Xu, W. L., von Strauss, E., Qiu, C. X. et al. Uncontrolled diabetes increases the risk of Alzheimer’s disease: a population-based 
cohort study. Diabetologia 52, 6: 1031–1039, 2009.
Nekontrolovaný diabetes zvyšuje riziko Alzheimerovy nemoci a vaskulární demence. Výsledky studie ukazují na přímou vazbu mezi dys-
regulací glykémie a neurodegenerativními nemocemi. 

Sacks, F. M., Bray, G. A., Carey, V. J. et al. Comparison of weight-loss diets with different compositions of fat, protein, and carbo-
hydrates. N Engl J Med 360, 9: 859–873, 2009.
Nízkokalorické diety vedou ke klinicky smysluplné redukci hmotnosti, bez ohledu na to, který z hlavních makronutrientů upřednostňují.

Waters, K. M., Henderson, B. E., Stram, D. O. et al. Association of diabetes with prostate cancer risk in the multiethnic cohort. 
Am J Epidemiol 169, 8: 937–945, 2009.
Diabetici mají ve srovnání s osobami bez diabetu signifikantně nižší riziko karcinomu prostaty (relativní riziko = 0,81, 95% interval spo-
lehlivosti: 0,74–0,87; p<0,001). Průměrné hladiny PSA byly u diabetiků nižší (1,07 vs. 1,28; p=0,003).

Boren, S. A., Fitzner, K. A., Panhalkar, P. S., Specker, J. E. Costs and benefits associated with diabetes education: a review of the 
literature. Diabetes Educ 35, 1: 72–96, 2009.
Výsledky studie naznačují, že užitek spojený s edukací diabetického pacienta k self-managementu a modifikaci životního stylu převažuje 
náklady spojené s tímto typem intervence. 

Noel, R. A. Braun, D. K., Patterson, R. E., Bloomgren, G. L. Increased risk of acute pancreatitis and biliary disease observed in 
patients with type 2 diabetes: a retrospective cohort study. Diabetes Care 32, 5: 834 – 838, 2009.
Data z této studie naznačují, že pacienti s diabetem 2. typu mohou mít zvýšené riziko akutní pankreatitidy a biliárního onemocnění. 

Cukierman-Yaffe, T., Gerstein, H. C., Williamson, J. D. et al.; Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes-Memory in Dia-
betes (ACCORD-MIND) Investigators. Relationship between baseline glycemic control and cognitive function in individuals with 
type 2 diabetes and other cardiovascular risk factors: the action to control cardiovascular risk in diabetes-memory in diabetes 
(ACCORD-MIND) trial. Diabetes Care 32, 2: 221–226, 2009.
Vyšší hodnoty HbA1c jsou u osob s diabetem asociovány se snížením kognitivních funkcí. Účinky snižování glykémie na tyto parametry 
dále zkoumá studie ACCORD-MIND.

Sun, Q., van Dam, R. M., Willett, W. C., Hu, F. B. Prospective study of zinc intake and risk of type 2 diabetes in women. Diabetes 
Care 32, 4: 629–634, 2009.
Vyšší příjem zinku může být u žen asociován s mírně sníženým rizikem vzniku diabetu 2. typu. 

jednou větou

KlinStud_2010.indd   53KlinStud_2010.indd   53 7.3.2010   16:32:577.3.2010   16:32:57



54 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII – SUPLEMENTUM 1/2010

A
T

E
R

O
S

K
L

E
R

Ó
Z

A
, 

K
A

R
D

IO
V

A
S

K
U

L
Á

R
N

Í 
O

N
E

M
O

C
N

Ě
N

Í
, 

D
Y

S
L

I
P

I
D

É
M

I
E

, 
H

Y
P

E
R

T
E

N
Z

E

Cíl

Zjistit, zda rutinní screening koronární aterosklerózy identifikuje 
pacienty s diabetem 2. typu s vysokým kardiovaskulárním rizikem a 
ovlivní jejich prognózu. 

Metodika
1 123 účastníků s diabetem 2. typu bez příznaků ischemické 

choroby srdeční bylo v letech 2000–2007 randomizováno bub 
k screeningu pomocí zátěžového (adenosin) rádionuklidového vy-
šetření perfuze myokardu (MPI) nebo nebylo vyšetřeno. Hlavním 
sledovaným parametrem byla kardiální mortalita nebo nefatální 
infarkt myokardu.  

Výsledky
Kumulativní četnost srdečních příhod byla 2,9 % (0,6 %/rok) 

během průměrné (SD) doby sledování 4,8 (0,9) roku. Ve vyšetřené 
skupině se vyskytlo 7 nefatálních infarktů myokardu a 8 kardiální 
úmrtí (2,7 %), zatímco v skupině, která nepodstoupila screeningové 
vyšetření, to bylo 10 nefatálních infarktů myokardu a 7 kardiální úmr-

tí (3,0 %) (hazard ratio [HR] 0,88; 95% interval spolehlivosti [CI], 
0,44–1,88; p=0,73). 409 účastníků vyšetřené skupiny s normálním 
nálezem a 50 s malými defekty perfuze myokardu mělo nižší výskyt 
srdečních příhod než 33 pacientů s výraznějšími defekty perfuze; 
0,4 %/rok vs. 2,4 %/rok (HR 6,3; 95% CI, 1,9–20,1; p=0,001). Počet 
koronárních revaskularizací byl nízký v obou skupinách: 31 (5,5 %) 
vs. 44 (7,8 %); (HR 0,71; 95% CI, 0,45–1,1; p=0,14). 

Závěry
Četnost srdečních příhod v této současné studii byla nízká a neby-

la během 4,8 roku sledování signifikantně redukována screeningovým 
vyšetřením na přítomnost ischemické choroby srdeční.

Originální publikace:
Young, L. H., Wackers, F. J., Chyun, D. A. et al.; DIAD Investigators. Cardiac outcomes after scre-
ening for asymptomatic coronary artery disease in patients with type 2 diabetes: the DIAD study: 
a randomized controlled trial. JAMA 301, 15: 1547–1555, 2009.

Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance, Krnov

Význam screeningu na přítomnost 
asymptomatické koronární aterosklerózy 
u pacientů s diabetem 2. typu

DIAD

MUDr. Tomáš Edelsberger
diabetologická ambulance Krnov
I. P. Pavlova 9
794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz 

Varia
Bazata, D. D., Robinson, J. G., Fox, K. M., Grandy, S.; SHIELD Study Group. Affecting behavior change in individuals with diabe-
tes: findings from the Study to Help Improve Early Evaluation and Management of Risk Factors Leading to Diabetes (SHIELD). 
Diabetes Educ 34, 6: 1025–1036, 2008.
Nálezy studie SHIELD ukazují, že respondenti vědí a rozumí tomu, že zlepšení diety a pohybu bude mít příznivý vliv na jejich zdraví, 
nicméně většina z nich tomu svůj životní styl nepřizpůsobí.

jednou větou
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Originální publikace:
Howard, B. V., Roman, M. J., Devereux, R. B. et al. Effect of lower targets for blood pressure and 
LDL cholesterol on atherosclerosis in diabetes: the SANDS randomized trial. JAMA 299, 14: 
1678–1689, 2008.

Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance, Krnov

Efekt dosažení nižších cílových hodnot 
krevního tlaku a LDL-cholesterolu
na průběh aterosklerózy u diabetu

SANDS

Obr. č. 1: SANDS – změny IMT a indexu velikosti levé komory po 36 měsících léčby
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Cíl: 

Srovnat progresi subklinické aterosklerózy u dospělých osob 
s diabetem 2. typu při dosažení přísnějších cílových hodnot LDL-cho-
lesterolu (1,8 mmol/l) a systolického krevního tlaku (115 mmHg) ve 
srovnání se standardními hodnotami (100 mg/dl resp. 130 mmHg).

Metodika: 
Studie probíhala v USA od dubna 2003 do července 2007 ve 4 kli-

nikách ve státech Oklahoma, Arizona a Jižní Dakota. Sledováno bylo 
celkem 499 mužů a žen, příslušníků indiánského etnika, ve věku 40 let 
a více, s diabetem 2. typu bez předešlé kardiovaskulární příhody. 
Účastníci byli randomizováni do agresivně (n=252) resp. standardně 
(n=247) léčené skupiny. Léčba v obou skupinách byla prováděna 
na základě předem daného krokového algoritmu. Primárním cílem 
studie byla progrese aterosklerózy posuzovaná na základě měření 

šířky intimy-medie společné karotické tepny (CIMT). Sekundární 
cíle tvořily další karotické resp. kardiální parametry posuzované 
pomocí ultrazvuku a klinické kardiovaskulární příhody.

Výsledky: 
Průměrné cílové hodnoty LDL-cholesterolu a systolického 

krevního tlaku v obou skupinách byly dosaženy a zachovány během 
celého sledování. Průměrná (95% interval spolehlivosti) hladina 
LDL-cholesterolu během posledních 12 měsíců byla 1,87 (1,79–1,95) 
v agresivně léčené skupině vs. 2,7 (2,63–2,76) mmol/l v standardní 
skupině, zatímco hodnoty systolického tlaku činily 117 (115–118) resp. 
129 (128–130) mmHg. Ve srovnání s počátečním stavem došlo v agre-
sivně léčené skupině diabetiků k regresi IMT, zatímco ve standardní 
skupině byla zaznamenána její progrese (−0,012 mm vs. 0,038 mm; 
p<0,001); v agresivní skupině došlo rovněž k regresi plochy ateromu 
na průřezu karotidy (−0,02 mm2 vs. 1,05 mm2; p<0,001), stejně tak 
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po 36 měsících trvání studie
agresivní léčba

(95% interval spolehlivosti)
standardní léčba

(95% interval spolehlivosti)
p

změna IMT (mm) −0,012 (−0,03 až 0,003) 0,038 (0,02 až 0,06) <0,001

změna plochy průřezu karotid (mm2) −0,02 (−0,33 až 0,30) 1,05 (0,73 až 1,38) <0,001

změna objemu levé komory (g) −8,0 (−10,9 až −5,1) −3,3 (−6,2 až −0,35) 0,02

změna indexu objemu levé komory (g/m2,7) −2,4 (−3,2 až −1,6) −1,2 (−1,9 až −0,4) 0,03

četnost kardiovaskulárních příhod (na 100 osob–let) 1,6 (0,7 až 2,5) 1,5 (0,6 až 2,3) 0,87

nežádoucí účinky léčby (%) 38,5 (32 až 45) 26,7 (21 až 32) 0,005

Tab. č. 1: SANDS – srovnání agresivní vs. standardní léčby dyslipidémie 

i k výraznějšímu poklesu indexu objemu levé komory (−2,4 g/m2,7 
vs. −1,2 g/m2,7; p=0,03). Četnost nežádoucích účinků (38,5 % resp. 
26,7 %; p=0,005) a vážných nežádoucích účinků (n=4 vs. 1; p=0,18) 
ve vztahu k antihypertenzní medikaci byla vyšší v agresivně léčené 
skupině. Výskyt klinicky manifestních kardiovaskulárních příhod se 
mezi jednotlivými skupinami signifikantně nelišil (1,6 resp. 1,5/100 
osob−let; p=0,87).

Závěry: 

Redukce LDL-cholesterolu a systolického krevního tlaku k niž-
ším cílovým hodnotám vedla u osob s diabetem 2. typu k regresi 

tloušsky intimy-medie karotid a zmenšení objemu levé komory. 
Četnost manifestních kardiovaskulárních příhod byla nižší, než se 
předpokládalo a mezi oběma skupinami se statisticky významně 
nelišila.

MUDr. Tomáš Edelsberger
diabetologická ambulance Krnov
I. P. Pavlova 9
794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz 

STUDIE SANDS

Varia

Gallagher, D., Kelley, D. E., Yim, J. E. et al.; MRI Ancillary Study Group of the Look AHEAD Research Group. Adipose tissue 
distribution is different in type 2 diabetes. Am J Clin Nutr 89, 3: 807–814, 2009.
Distribuce tukové tkáně je u osob s diabetem 2. typu signifikantně odlišná ve srovnání se zdravými kontrolami. Diabetici mají vyšší podíl 
viscerálního a intermuskulárního tuku (lokality přispívající k zvýšené inzulínové rezistenci) a méně tuku subkutánního.

Shigetoh, Y., Adachi, H., Yamagishi, S. et al. Higher heart rate may predispose to obesity and diabetes mellitus: 20-year prospective 
study in a general population. Am J Hypertens 22, 2: 151–155, 2009.
Vyšší vstupní srdeční frekvence (≥ 80/min v roce 1979) predikovala po adjustaci na věk, pohlaví atd. vznik obezity, diabetu a inzulínové 
rezistence v roce 1999. Jedná se o první prospektivní studii, která naznačuje podíl sympatického nervového systému (vyšší tepové frekvence) 
při vývoji obezity a diabetu. 

Fraser, A., Harris, R., Sattar, N. et al. Alanine aminotransferase, gamma-glutamyltransferase, and incident diabetes: the British 
Women’s Heart and Health Study and meta-analysis. Diabetes Care 32, 4: 741–750, 2009.
Studie potvrzuje známou roli jater v patogenezi diabetu. GGT (gama-glutamyltransferáza) se zdá být lepším prediktorem diabetu než ALT 
(alanin-aminotransferáza).

Rosenstock, J., Banarer, S., Fonseca, V. et al. Efficacy and safety of the 11-ß-HSD 1 inhibitor, INC B13739, added to metformin 
therapy in patients with type 2 diabetes. Abstract 7. American Diabetes Association (ADA) 69th Scientific Sessions: Late-Breaker, 
2009.
INCB13739 (13739) je selektivním inhibitorem 11-beta-hydroxysteroid dehydrogenázy typu 1 (11-ß-HSD1) vyvinutým pro léčbu diabetu 
2. typu. Po 12 týdnech podávání INCB13739 byl ve srovnání s placebem zaznamenán signifiknatní pokles HbA1c (p<0,01), a to při dávce 
100 mg (−0,6 %) i 200 mg (−0,5 %).

jednou větou
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Cíl 

Ověřit hypotézu, že léčba hypertenze prostřednictvím kombinace 
inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEI) a blokátoru 
kalciových kanálů dihydropyridinového typu je v redukci výskytu 
kardiovaskulárních příhod účinnější než kombinace ACEI a thia-
zidového diuretika. 

Metodika
V randomizované, dvojitě zaslepené studii bylo celkem 11 506 

pacientů s hypertenzí a vysokým kardiovaskulárním rizikem (dia-
betici tvořili 60,4 %) přiřazeno bub k léčbě benazeprilem a amlo-
dipinem, nebo benazeprilem a hydrochlorothiazidem. Primární 
end point byl složen z úmrtí na kardiovaskulární příčinu, nefatálního 
infarktu myokardu, nefatální mozkové příhody, hospitalizace pro 
angínu pectoris, resuscitace po náhlé srdeční zástavě a koronární 
revaskularizace.

Výsledky
Výchozí charakteristiky obou skupin byly podobné. Studie 

byla předčasně ukončena po průměrné 36měsíční době sledo-
vání vzhledem k dosažení předem specifikované hranice určené 
v protokolu studie. Průměrný krevní tlak po adjustaci pro použité 
dávky byl 131,6/73,3 mmHg v benazepril-amlodipinové skupině 
a 132,5/74,4 mmHg v benazepril-hydrochlorothiazidové skupině. 
V benazepril-amlodipinové skupině bylo zaznamenáno 552 (9,6 %) 
příhod ze spektra složeného endpointu, zatímco v benazepril-hyd-
rochlorothiazidové skupině to bylo 679 (11,8 %), což představovalo 
při použití kombinace ACE inhibitor + kalciový blokátor redukci 

absolutního rizika o 2,2 % a redukci relativního rizika o 19,6 % (ha-
zard ratio 0,80; 95% interval spolehlivosti: 0,72 až 0,90; p<0,001). 
Riziko pro sekundární endpoint, složený pouze z kardiovaskulár-
ního úmrtí, nefatálního infarktu a nefatální mozkové příhody bylo 
obdobné, tj. 0,79 (95% interval spolehlivosti: 0,67 až 0,92; p=0,002). 
Četnost nežádoucích příhod byla srovnatelná s předešlými klinic-
kými studiemi zkoumajícími dané léky. 

Závěry
Kombinace benazepril-amlodipin byla v redukci kardiovaskulár-

ních příhod u rizikových pacientů s hypertenzí signifikantně účinnější 
než kombinace benazepril-hydrochlorothiazid. 

Obr. č. 1: ACCOMPLISH – podíl pacientů, u kterých došlo během 
studie k výskytu primárního endpointu
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Originální publikace:
Jamerson, K., Weber, M. A., Bakris, G. L. et al.; ACCOMPLISH Trial Investigators. Benazepril 
plus amlodipine or hydrochlorothiazide for hypertension in high-risk patients. N Engl J Med 359, 
23: 2417–2428, 2008.

Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance, Krnov

Benazepril a amlodipin nebo hydrochlorothiazid 
v léčbě hypertenze pacientů s vysokým rizikem

ACCOMPLISH

MUDr. Tomáš Edelsberger
diabetologická ambulance Krnov
I. P. Pavlova 9
794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz 
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Varia

Warnock, G. L., Thompson, D. M., Meloche, R. M. et al. A multi-year analysis of islet transplantation compared with intensive 
medical therapy on progression of complications in type 1 diabetes. Transplantation 86, 12: 1762–1766, 2008.
Ve srovnání s intenzivní farmakoterapií vedla po 3 letech sledování transplantace ostrůvků pankreatu k lepšímu HbA1c a menší progresi 
retinopatie. 

Harita, N., Hayashi, T., Sato, K. K. et al. Lower serum creatinine is a new risk factor of type 2 diabetes: the Kansai healthcare 
study. Diabetes Care 32, 3: 424–426, 2009.
Nižší sérový kreatinin (ukazatel množství svalové hmoty) byl asociován s vyšším rizikem diabetu 2. typu. Pro osoby s hladinami mezi 0,40 
a 0,60 mg/dl bylo odds ratio 1,91 (95% CI 1,44–2,54) ve srovnání s hladinou mezi 0,71 a 0,80 mg/dl. 

Barone, B. B., Yeh, H. C., Snyder, C. F. et al. Long-term all-cause mortality in cancer patients with preexisting diabetes mellitus: 
a systematic review and meta-analysis. JAMA 300, 23: 2754–2764, 2008.
Pacienti s preexistujícím diabetem, u kterých je diagnostikována malignita mají zvýšené riziko dlouhodobé celkové mortality ve srovnání 
s osobami bez diabetu. 

Bolen, S. D., Bricker, E., Samuels, T. A. et al. Factors associated with intensification of oral diabetes medications in primary care 
provider-patient dyads: a cohort study. Diabetes Care 32, 1: 25–31, 2008.
K intenzifikaci perorální diabetické léčby došlo pouze u 128 (22 %) z 574 hyperglykemických kontrol u lékaře. Dle očekávání byla významným 
prediktorem intenzifikace léčby vyšší glykémie. Posílení léčby bylo pravděpodobnější u rutinních kontrol (odds ratio [OR] 2,55 [95% CI 
1,49–4,38]), u pacientů užívajících 2 a více perorálních antidiabetik (2,82 [1,74–4,56]), nebo u pacientů s delšími intervaly mezi návštěvami 
(OR pro každých 30 dní 1,05 [1,00–1,10]). 

Myhill, P., Davis, W. A., Bruce, D. G. et al. Chronic complications and mortality in community-based patients with latent autoim-
mune diabetes in adults: the Fremantle Diabetes Study. Diabet Med 25, 10: 1245–1250, 2008.
S výjimkou nižší prevalence a incidence nefropatie měli pacienti s LADA diabetem podobné riziko komplikací nebo úmrtí jako osoby 
s diabetem 2. typu bez GAD protilátek. Snaha o ovlivnění kardiovaskulárních rizikových faktorů by měla být u pacientů s diabetem typu 
LADA stejně intenzivní. 

Koska, J., Ortega, E., Bunt, J. C. et al. The effect of salsalate on insulin action and glucose tolerance in obese non-diabetic pati-
ents: results of a randomised double-blind placebo-controlled study. Diabetologia 52, 3: 385–393, 2009.
Hypoglykemizující potenciál salicylátů se zdá být spíše důsledkem zvýšení koncentrace inzulínu než zlepšení jeho účinku. Látky odvozené 
od salicylátů (např. salsalát) mohou být užitečné v prevenci a léčbě diabetu 2. typu.

Mitri, J., Castillo, J., Pittas, A. G. Diabetes and risk of Non-Hodgkin’s lymphoma (NHL): a meta-analysis of observational studies. 
Diabetes Care 31, 12: 2391–2397, 2008.
Diabetes je asociován s mírně zvýšeným rizikem NHL, což je v souladu s dalšími publikovanými důkazy o spojitosti mezi diabetem a ma-
lignitami. Další studie by se měly zaměřit na zkoumání patofyziologického propojení těchto nemocí. 

Martin, D., Bellanné-Chantelot, C., Deschamps, I. et al. Long-term follow-up of oral glucose tolerance test-derived glucose tole-
rance and insulin secretion and insulin sensitivity indexes in subjects with glucokinase mutations (MODY2). Diabetes Care 31, 
7: 1321–1323, 2008.
Tolerance glukózy u osob s MODY2 diabetem může zůstat během let stejná díky relativní stabilitě glukokinázového defektu beta buňky. 
Při vývoji onemocnění a zhoršení kontroly glykémie však může sehrát roli vznik inzulínové rezistence. 

Feldstein, A. C., Nichols, G. A., Smith, D. H. Weight change in diabetes and glycemic and blood pressure control. Diabetes Care 
31, 10: 1960–1965, 2008.
Iniciální redukce hmotnosti bezprostředně po diagnóze diabetu 2. typu predikovala lepší kontrolu glykémie a krevního tlaku i přes opě-
tovný váhový přírůstek. Období časně po stanovení diagnózy je kritickým bodem pro aplikaci antiobezitické léčby ve snaze zlepšit kontrolu 
rizikových faktorů. 

jednou větou
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Originální publikace:
Bakris, G., Molitch, M., Zhou, Q. et al.; Study of Trandolapril/Verapamil SR and Insulin Resistance 
Investigators. Reversal of diuretic-associated impaired glucose tolerance and new-onset diabetes: 
results of the STAR-LET study. J Cardiometab Syndr 3, 1: 18–25, 2008.

Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance, Krnov

Reverzibilita zhoršení tolerance glukózy 
asociovaná s diuretikem a vznik nového 
diabetu: výsledky studie STAR-LET

STAR (STAR-LET)

Připomenutí studie STAR

Studie STAR (Study of Trandolapril/Verapamil SR and Insulin 
Resistance Investigators) byla prospektivní, randomizovaná, otevře-
ná, multicentrická studie se zaslepenými end-pointy, která probíhala 
v 30 výzkumných centrech v USA. Její výsledky byly publikovány 
v roce 2006 (Bakris et al. 2006). Celkem 240 náhodně vybraných 
pacientů starších 21 let splňujících kritéria metabolického syndromu 
dle IDF bylo přiřazeno bub ke kombinaci verapamil/trandolapril 
(n=119) nebo losartan/hydrochlorothiazid (n=121) po dobu 52 týd-
nů. Primárním cílem studie byla změna plazmatické postprandiální 

glykémie ve 2. hodině oGTT. Na konci studie byl rozdíl v tomto para-
metru mezi oběma skupinami signifikantní (verapamil/trandolapril 
−0,21 ± 0,36 vs. losartan/hydrochlorothiazid +1,44 ± 0,36 mmol/l; 
p< 0,001), podobně jako tomu bylo v případě hladiny inzulinémie 
(−30,13 ± 38,38 vs. +84,86 ± 38,33 pmol/l; p=0,025). V průběhu 
studie i na jejím konci byla zaznamenána vyšší incidence nově 
vzniklého diabetu ve skupině léčené losartanem / hydrochlorothia-
zidem (verapamil / trandolapril 11,0 vs. losartan / hydrochlorothia zid 
26,6 %; p=0,002).
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Obr. č. 1: STAR – změna glykémie ve 2. hodině oGTT na konci studie Obr. č. 2: STAR – vznik nového diabetu ve studii
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Přehled studie STAR-LET

STUDIE STAR-LET

Cíl

STAR-LET byla šestiměsíčním prodloužením studie STAR, kte-
rá zkoumala hypotézu, zda lze negativní dopad hydrochlorothiazidu 
na glykémii vyplývající ze studie STAR zvrátit výměnou stávající 
kombinace sartanu a diuretika za kombinaci verapamilu a ACE 
inhibitoru (trandolaprilu).

Metodika
Primárním sledovaným parametrem studie byla změna glykémie 

ve 2. hodině oGTT. Zařazeno bylo 51 % z původních pacientů sle-
dovaných ve studii STAR.

Výsledky
Průměrná hodnota glykémie ve 2. hodině oGTT se ve skupině 

nadále užívající kombinaci trandolapril/verapamil proti hodnotám 

ze studie STAR nezměnila (7,7 ± 2,4 vs. 8,1 ± 3,3 mmol/l; p=0,18), 
zatímco ve skupině, u které byla změněna původní kombinace losar-
tan/hydrochlorothiazid za trandolapril/verapamil došlo k signifikant-
nímu zlepšení (8,5 ± 3,0 vs. 7,2 ± 2,3 mmol/l; p<0,001).

Závěry
Studie STAR-LET prokázala, že zhoršení kontroly glykémie, ke 

kterému došlo vlivem léčby hypertenze pomocí kombinace zahrnující 
hydrochlorothiazid, lze zvrátit využitím léčebného režimu neobsa-
hujícího toto diuretikum.

Literatura
Bakris, G., Molitch, M., Hewkin, A. et al.; STAR Investigators. Differences in glucose 
tolerance between fixed-dose antihypertensive drug combinations in people with me-
tabolic syndrome. Diabetes Care 29, 12: 2592–2597, 2006.

Obr. č. 3: Design studií STAR a STAR-LET
(T – trandolapril; V – verapamil; L – losartan; H – hydrochlorothiazid)

Obr. č. 4: STAR-LET – průměrná glykémie během oGTT
(T – trandolapril; V – verapamil; L – losartan; H – hydrochlorothiazid)

MUDr. Tomáš Edelsberger
diabetologická ambulance Krnov
I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz 
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ramipril telmisartan kombinace
telmisartan vs. ramipril 

RR (95% CI)
kombinace vs. ramipril

RR (95% CI)

primární kombinovaný endpoint 16,5 % 16,7 % 16,3 % 1,01 (0,94–1,09) 0,99 (0,92–1,07)

infarkt myokardu 4,8 % 5,2 % 5,2 % 1,07 (0,94–1,22) 1,08 (0,94–1,23)

mozková příhoda 4,7 % 4,3 % 4,4 % 0,91 (0,79–1,05) 0,93 (0,81–1,07)

kardiovaskulární úmrtí 7,0 % 7,0 % 7,3 % 1,00 (0,89–1,12) 1,04 (0,93–1,17)

Tab. č. 1: ONTARGET – srovnání výskytu KV příhod v jednotlivých skupinách

Cíl 

Srovnat ACE inhibitor ramipril, a blokátor receptorů pro 
angiotensin (ARB) telmisartan a kombinaci obou léků u pacientů 
s cévním onemocněním, nebo vysoce-rizikovým diabetem. 

Metodika
V této randomizované, dvojitě-zaslepené studii bylo celkem 

8 576 pacientů náhodně přiřazeno k léčbě 10 mg ramiprilu, 8 542 
k 80 mg telmisartanu a 8 502 ke kombinaci obou léků. Primární 
složený sledovaný cíl studie sestával z úmrtí kardiovaskulární etio-
logie, infarktu myokardu, mozkové příhody nebo hospitalizace 
v důsledku srdečního selhání. 

Výsledky
Průměrný krevní tlak byl nižší v telmisartanové skupině 

(−0,9/−0,6 mmHg) a při kombinaci obou léků (−2,4/−1,4 mmHg) 
než v ramiprilové skupině. Po průměrné době sledování (56 měsíců) 
došlo k výskytu primárního endpointu u 1 412 pacientů v ramipri-
lové skupině (16,5 %) ve srovnání s 1 423 pacienty v telmisartanové 
skupině (16,7 %; relativní riziko 1,01; 95% interval spolehlivosti 
[CI], 0,94 až 1,09). Ve srovnání s ramiprilovou skupinou byl 
u$pacientů dostávajících telmisartan nižší výskyt kašle (1,1 % vs. 

4,2 %, P<0,001) a angioedému (0,1 % vs. 0,3 %, p=0,01) a vyšší 
výskyt symptomů hypotenze (2,6 % vs. 1,7 %, p<0,001). Ve skupině 
dostávající oba léky došlo k výskytu primárního endpointu u 1 386 
pacientů (16,3 %; relativní riziko, 0,99; 95% CI, 0,92 až 1,07). 
Ve srovnání s ramiprilovou skupinou zde byl však zaznamenáno 
zvýšené riziko symptomů hypotenze (4,8 % vs. 1,7 %, p<0,001), 
synkop (0,3 % vs. 0,2 %, p=0,03), a renální dysfunkce (13,5 % vs. 
10,2 %, p<0,001). 

Závěry
Telmisartan byl u pacientů s cévním onemocněním nebo vyso-

ce rizikovým diabetem srovnatelný s ramiprilem a byl asociován 
s nižším výskytem angioedému. Současné podávání obou léků 
bylo spojeno s vyšším výskytem nežádoucích příhod bez zřetelného 
prospěchu této kombinace. 

Originální publikace:
ONTARGET Investigators; Yusuf, S., Teo, K. K., Pogue, J. et al. Telmisartan, ramipril, or both in 
patients at high risk for vascular events. N Engl J Med 358, 15: 1547–1559, 2008.

Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance, Krnov

Telmisartan, ramipril nebo jejich kombinace 
u pacientů s vysokým kardiovaskulárním rizikem

ONTARGET

MUDr. Tomáš Edelsberger
diabetologická ambulance Krnov
I. P. Pavlova 9
794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz 

abstrakta naleznete na www.geum.org/diakazuistiky
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Originální publikace:
Parving, H. H., Persson, F., Lewis, J. B. et al.; AVOID Study Investigators Aliskiren combined with 
losartan in type 2 diabetes and nephropathy. N Engl J Med 358, 23: 2433–2446, 2008.

Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance, Krnov

Aliskiren v kombinaci s losartanem
u diabetu 2. typu a nefropatie

AVOID

Cíl

Zhodnotit renoprotektivní účinek duální blokády renin-angio-
tenzin-aldosteronového systému přidáním přímého inhibitoru reninu 
(aliskirenu) k maximální doporučené dávce losartanu (100 mg/den) 
u optimálně kontrolovaných pacientů s hypertenzí, diabetem 2. typu 
a nefropatií. 

Metodika
Do této mezinárodní, randomizované, dvojitě 

zaslepené studie bylo zařazeno 599 pacientů. Po 
tříměsíčním, otevřeném, run-in období na 100 mg 
losartanu byli pacienti randomizováni k 6 měsíců 
trvající léčbě aliskirenem (150 mg/den, po 3 mě-
sících 300 mg/den) nebo k placebu. Primárním 
cílem studie byla redukce poměru albumin/kre-
atinin na konci studie. 

Výsledky
Vstupní charakteristiky obou skupin byly 

podobné. Léčba 300 mg aliskirenu denně vedla 
ve srovnání s placebem k redukci poměru albu-
min/kreatinin o 20 % (95% interval spolehlivosti 
9 až 30; p<0,001), přičemž více než 50% redukci 
dosáhlo 24,7 % pacientů ve srovnání s 12,5 % 
v placebové skupině (p<0,001). Na konci studie 
byl mezi skupinami zaznamenán pouze nepatrný 

rozdíl v krevním tlaku (systolický TK o 2 mmHg [p=0,07] a dia-
stolický TK o 1 mmHg [p=0,08] v aliskirenové skupině). Výskyt 
nežádoucích příhod byl srovnatelný.

Závěr
Aliskiren má pravděpodobně u pacientů s diabetem 2. typu, 

hypertenzí a nefropatií renoprotektivní účinky nezávislé na jeho 
antihypertenzním působení.

Obr. č. 1: AVOID – změna poměru albumin/kreatinin při léčbě aliskirenem

MUDr. Tomáš Edelsberger
diabetologická ambulance Krnov
I. P. Pavlova 9
794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz 
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Varia
Navas-Acien, A., Silbergeld, E. K., Pastor-Barriuso, R., Guallar, E. Arsenic exposure and prevalence of type 2 diabetes in US 
adults. JAMA 300, 7: 814–822, 2008.
Celkové množství arzénu v moči bylo v této stadii asociováno se zvýšenou prevalencí diabetu 2. typu. 

Terra, S. G., Francone, O. L., Contant, C. F. et al. Efficacy and safety of a potent and selective peroxisome proliferator activated 
receptor alpha agonist in subjects with dyslipidemia and type 2 diabetes mellitus. Am J Cardiol 102, 4: 434–439, 2008.
Nový účinný agonista PPAR-alfa označovaný CP-778,875 vedl v dávce 2 mg/den k signifikantnímu vzestupu HDL-cholesterolu, poklesu 
triglyceridů a zvýšení hladiny apoA-I.

Kovatchev, B., Anderson, S., Heinemann, L., Clarke, W. Comparison of the numerical and clinical accuracy of four continuous 
glucose monitors. Diabetes Care 31, 6: 1160–1164, 2008.
Přesnost kontinuálních monitorů glykémie Guardian, Navigator a Glucoday byla srovnatelná. Navigator měl mírnou výhodu v detekci 
hypoglykémie. Četnost numerické chyby u systému DexCom byly asi o 30 % vyšší. Klinická přesnost všech 4 senzorů byla při euglykémii 
podobná, při hypoglykémii byla vyšší u přístrojů Navigator a Glucoday.

Bruce, D. G., Davis, W. A., Casey, G. P. et al. Predictors of cognitive decline in older individuals with diabetes. Diabetes Care 31, 
11: 2103–2107, 2008.
V tomto souboru starších pacientů s diabetem byla mikroalbuminurie rizikovým faktorem pro pokles kognitivních funkcí, zatímco léky 
inhibující renin-angiotensinový systém působily protektivně. 

Ix, J. H., Wassel, C. L., Kanaya, A. M. et al.; Health ABC Study. Fetuin-A and incident diabetes mellitus in older persons. JAMA 
300, 2: 182–188, 2008.
Fetuin-A je protein vylučovaný játry, který se in vitro váže na inzulínový receptor a inhibuje působení inzulínu. V této studii byl fetuin-A 
asociován u relativně zdravých starších osob s incidencí diabetu, nezávisle na ostatních markerech inzulínové rezistence. 
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Prevalence močové inkontinence u obézních žen s diabetem 2. typu je vysoká a významně převyšuje výskyt ostatních komplikací diabetu. Obe-
zita (BMI ≥ 35) byla zároveň nejsilnějším modifikovatelným rizikovým faktorem pro celkovou i stresovou inkontinenci v této kohortě. 

Slatore, C. G., Bryson, C. L., Au, D. H. The association of inhaled corticosteroid use with serum glucose concentration in a large 
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Užívání inhalačních kortikosteroidů je u diabetických pacientů asociováno se zvýšenými koncentracemi glykémie v závislosti na dávce. 
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of ranolazine in patients with and without diabetes mellitus in the MERLIN-TIMI 36 randomized controlled trial. Circulation 
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Ranolazin je novým lékem s antianginózním působením, který vykazuje u pacientů s diabetem a chronickou anginou pectoris hypoglyke-
mizující efekt. V této studii ranolazin signifikantně snížil HbA1c u pacientů s diabetem a redukoval incidenci zvýšeného HbA1c u osob bez 
předchozí hyperglykémie. Mechanismus tohoto účinku se zkoumá.

Cheung, N. W., Li, S., Ma, G., Crampton, R. The relationship between admission blood glucose levels and hospital mortality. 
Diabetologia 51, 6: 952–955, 2008.
I nejmírnější stupeň hyperglykémie při přijetí do nemocnice byl asociován u osob bez diabetu se zvýšenou mortalitou. 

Percival, M. W., Grosman, B., Dassau, E. et al. Automated insulin delivery system demonstrates safe and efficacious control of 
glycemia. Abstract 3. American Diabetes Association (ADA) 69th Scientific Sessions: Late-Breaker, 2009.
Systém pro dodávání inzulínu (insulin delivery system) sestává z inzulínové pumpy (OmniPod, Insulet Corp) a přístroje pro kontinuální 
měření glykémie (DexCom Seven) propojených software pro umělou slinivku. 

jednou větou
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Slovníček odborných pojmů

Case-control studie 

Cílem case-control studie je posoudit, zda minulé vystavení jedno-
mu nebo více rizikovým faktorům u lidí, kteří mají nemoc, je srovnatel-
né s osobami, které nemoc nemají. Pomocí tohoto srovnání lze určit, 
zda vystavení konkrétnímu rizikovému faktoru danou nemoc způsobilo 
a vyšetřit vzájemné vztahy. Case-control studie jsou obecně snáze 
a rychleji proveditelné než studie s kohortami. Nicméně mají větší sklon 
k určitým zkreslením. Zatímco kohortové studie jsou obvykle prospek-
tivní (looking forward in time), case-control studie jsou retrospektivní 
(looking back in time). V case-control studii je shromážděna skupina 
případů sestávající z osob, které již mají zkoumanou nemoc. Naproti 
tomu, je shromážděna skupina kontrol, která danou nemoc nemá, ale 
v ostatních aspektech je podobná první skupině. U obou skupin je poté 
zkoumáno, zda byly vystaveny konkrétnímu rizikovému faktoru. Pokud 
je ve skupině případů (cases) více osob vystavených rizikovému faktoru, 
je možné, že vystavení tomuto faktoru způsobilo nemoc.

Endpoint (cíl, výsledek) 
Při plánování klinických studií je potřeba předem se rozhodnout, 

který výsledek (cíl) nejpřesněji vyjadřuje benefit nového léku. Tento cíl 
je znám jako primární endpoint studie a obvykle se vztahuje k účinku 
léčby. Sekundární endpointy se často týkají toxicity nebo nežádoucích 
účinků zkoumaného léku. Obecně se tyto endpointy analyzují na konci 
studie. Každopádně, mohou být naplánovány interim analýzy (např. 
k ubezpečení se, že se nevyskytly výrazné toxické nebo nežádoucí 
účinky, které by vyžadovaly zastavení studie).

Follow-up 
– sledovací období dané studie

Hazard ratio (HR)
Neboli relativní hazard (poměr dvou hazardů – rizik) vyčísluje 

zvýšené nebo snížené riziko dosažení zkoumaného endpointu v ja-
kémkoli čase. HR se používá při analýze přežívání a interpretuje se 
podobně jako poměr šancí (odds ratio) v logistické regresi, tzn. hodnot 
>1 znamenají zvýšené riziko hodnoty, <1 snížené riziko a hodnoty=1 
stejné riziko dosažení endpointu u obou sledovaných skupin.

Interval spolehlivosti
Při výpočtu průměru vzorku nevíme přesně, kde leží průměr v celé 

populaci. Intervaly spolehlivosti se využívají k stanovení, kde se nachází 
s určitým stupněm tento průměr. Tato technika se nazývá estimation 
a pro termín „confidence interval“ se často používají zkratky c. i. nebo 
CI. Obvykle se stanovuje 95% interval spolehlivosti, i když mohou být 
vypočteny pro 99 % nebo jakoukoli jinou hodnotu.

Kohorta
– skupina účastníků studie

Kontroly (negativní kontroly)
– skupina pacientů v randomizované kontrolované studii, která 

nedostává zkoumanou léčbu

Non-inferiorita 

Používá se k ověření, že jeden typ léčby není horší, nebo je při-
nejmenším stejně účinný jako druhý typ.

Observační studie  
Patří mezi ně například kohortové nebo case-control studie. Je to 

typ studie, kde investigátor žádným způsobem neovlivňuje výsledek, ale 
pouze sleduje (observuje), co se děje. Tyto studie poskytují horší infor-
mace než experimentální studie, protože je často nemožné kontrolovat 
všechny faktory, které mohou ovlivnit výsledek. Každopádně v někte-
rých situacích to může být jediný typ studie, který je užitečný a prove-
ditelný. Mezi observační studie patří epidemiologické studie, které 
zkoumají vztah mezi sledovaným faktorem a nemocí v populaci.

Odds ratio (poměr šancí) 
V case-control studiích jsou retrospektivně nalezeny osoby, 

u kterých se již vyvinula nemoc a kontroly, které nemoc nemají, ale 
v jiných ohledech jsou podobní. To bohužel znamená, že nevíme, 
kolik osob bylo vystaveno rizikovému faktoru pro danou nemoc, ale 
nemoc se u nich přesto nevyvinula. Vzhledem k tomu nelze tvrdit, že 
náš vzorek reprezentuje situaci v celé populaci. Za těchto okolností 
se používá poměr šancí (odds ratio), které lze interpretovat stejným 
způsobem jako relativní riziko. Odds ratio=šance, že osoba s nemocí 
byla vystavena rizikovému faktoru/šance, že osoba bez nemoci byla 
vystavena rizikovému faktoru.

Pravděpodobnost (P-hodnota) 
Výpočet pravděpodobnosti je matematickou metodou sloužící 

k předvídání výsledků. Předpovídá, s jakou pravděpodobností nastane 
určitá specifická situace. Pravděpodobnost se měří na škále od 0 do 1. 
V klinických studiích se stanovuje pravděpodobnost dosažení stejného 
efektu v případě pravdivosti nulové hypotézy. Pokud je pravděpodob-
nost nízká, je dosažený efekt zřejmě důsledkem účinnosti léčby (pří-
padně jiné intervence). K tomuto tvrzení je potřeba provést statistický 
test a vyčíslit pravděpodobnost (vyjádřenou jako P hodnotu). Tento 
proces se nazývá testování hypotézy.

Při normální distribuci leží 95 % všech hodnot v rozmezí 
1,96 násobku standardní odchylky (SD) a 99 % v rámci 2,58 násobku 
standardní odchylky. Pokud je hodnota výsledku větší než 1,96 SD 
hypotetického populačního průměru, jeho pravděpodobnost (v případě 
pravdivosti nulové hypotézy=H0) je menší než 5 % (P<0,05). Pokud 
je výsledek vzdálený od populačního průměru více než 2,58 SD, jeho 
pravděpodobnost (v případě pravdivosti nulové hypotézy=H0) je 
menší než 1 % (P<0,01). Pravděpodobnost <0,05 nebo <0,01 (pro 
přísnější studie) je obvykle považovaná za práh statistické významnosti 
(signifikance).

Prospektivní studie (kohortové, longitudinální)
Počet subjektů (kohorta studie) je rozdělený do dvou skupin, 

v jedné jsou osoby vystavené rizikovému faktoru ve druhé nikoliv. 
Rizikovým faktorem je parametr (stav, lék) podezřelý z toho, že 
působí/zabraňuje konkrétní nemoci. Na počátku studie mají osoby 
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podobné charakteristiky a nejeví příznaky dané nemoci. Následně 
jsou sledovány během určité doby. Na konci (v průběhu) studie se 
hodnotí u jakého počtu osob vystavených/nevystavených rizikovému 
faktoru se vyvinula/nevyvinula daná nemoc. Kohortová studie obvykle 
probíhá prospektivně a během delšího období. Retrospektivní varianty 
se obvykle provádějí v epidemiologických průzkumech a při zkoumání 
propuknutí nemoci.

Randomizované kontrolované studie
Zatímco kohortové a case-control studie mají za cíl zjistit, co 

způsobilo nemoc, randomizované kontrolované studie (RCT) jsou 
prováděné za účelem posoudit efektivitu konkrétní intervence. Ozna-
čují se rovněž jako srovnávací, experimentální nebo klinické studie. 
Skupina osob je náhodně zvolena (randomizována) k aplikaci určitého 
druhu léčby. RCT se obvykle provádějí za účelem srovnání efektivity 
specifické léčby s jinými typy. Zkoumány mohou být i preventivní 
intervence. Studované jsou obvykle dvě skupiny – osoby, které dostá-
vají zkoumanou léčbu a osoby které tuto léčbu nedostávají. Nicméně 
v některých studiích je 3 a více skupin. Velice často se srovnává nový 
druh léčby s existující léčbou, nebo s neléčením s použitím placeba. 
Některé RCT jsou zaslepené (blinded).

Relativní riziko (RR) 
Vyjadřuje riziko manifestace nemoci v skupině osob vystavených 

rizikovému faktoru ve srovnání se skupinou, která vystavena nebyla.
Vypočítává se následovně: relativní riziko=incidence onemoc-

nění v exponované skupině/incidence onemocnění v neexponované 
skupině

•  pokud je RR=1, neexistuje žádná asociace mezi rizikovým 
faktorem a nemocí;

•  pokud je RR>1, existuje zvýšené riziko vzniku nemoci, v pří-
padě expozice rizikovému faktoru (např. nemoc=karcinom 
plic; rizikový faktor=kouření); 

•  pokud je<1, existuje snížené riziko vzniku nemoci, v případě 
expozice rizikovému faktoru (např. nemoc=karcinom tlustého 
střeva; rizikový faktor=konzumace čerstvého ovoce a zele-
niny). Z toho vyplývá, že expozice rizikovému faktoru může 
zabránit vzniku nemoci.

Run-in
Fáze předcházející zahájení studie (nejčastěji randomizaci), která 

slouží k srovnání vstupních charakteristik všech osob zařazených do 
studie. V run-in fázi mohou všichni účastníci dostávat placebo, nebo 
jeden typ léčby, případně tu dochází k titraci dávky léků k dosažení 
např. srovnatelné kontroly glykémie či krevního tlaku

Standardní odchylka, standard deviation (SD)
Vyčísluje rozdíl mezi skupinou hodnot a jejich průměrem s použi-

tím všech dat při výpočtu. I přesto, že může být ovlivněna extrémními 
hodnotami, hraje standardní deviace důležitou roli v mnoha testech 
statistické významnosti. Čím větší je standardní deviace, tím více hod-
not se liší od průměru a tím větší je jejich rozpětí (rozptyl). Jedná se 
o kvadratický průměr odchylek hodnot znaku od jejich aritmetického 
průměru. Zhruba řečeno vypovídá o tom, jak moc se od sebe navzájem 
liší typické případy v souboru zkoumaných čísel. Je-li malá, jsou si prv-
ky souboru většinou navzájem podobné, a naopak velká směrodatná 

odchylka signalizuje velké vzájemné odlišnosti. Směrodatná odchylka 
je nejužívanější míra variability.

Statistická významnost (hladiny významnosti)
Výsledek testování hypotézy je statisticky významný (signifikantní) 

při určité hladině významnosti (pravděpodobnost vzniku chyby typu I 
(a), která je obvykle stanovena na 5 % (0,05)), pokud existuje dosta-
tečný důkaz k zamítnutí nulové hypotézy (tj. P<0,05)

Studie fáze I 
Cílem studie fáze I je stanovení maximální tolerované dávky 

(MTD) konkrétního léčiva, která může být posléze použita v násled-
né studii fáze II. Za jistých okolností může být toxicita příliš vysoká 
a MTD nelze stanovit. V tomto případě nelze iniciovat studii fáze II. 
Příliš nízký odhad MTD může vést k nedostatečnému účinku léku 
v pozdějších stadiích, zatímco příliš vysoký odhad může vést k nad-
měrné toxicitě (i úmrtí) u pacientů sledovaných v pozdějších fázích. 
V obou případech musí být poté léčivo staženo.

Studie fáze II 
Používají se ke stanovení klinické aktivity a k zevrubnému odhadu 

klinické odpovědi na daný lék u pacientů. Na rozdíl od studií fáze I zde 
můžeme zaznamenat relativně velkou variabilitu rozdílných designů. 
Patří sem studie s jednou fází, nebo s několika fázemi, přičemž další 
fáze probíhá na základě výsledků fáze předcházející, což mnohdy ale 
vede k určitému pozdržení. Nejčastěji mají studie fáze II má pouze 1 
rameno a nekomparativní design. Nicméně v případě potřeby zvolit 
z několika farmak to nejlepší se používá randomizované srovnání 
několika skupin.

Studie fáze III 
Randomizované srovnání účinnosti zkoumané (nové) léčby se sou-

časným akceptovaným standardem na pacientech. Mezi tento typ studií 
patří překřížené studie srovnávající dva typy léčby ve dvou periodách, 
paralelní studie s dvěma a více rameny a vícefaktorové studie. Rozdíl 
je mezi studiemi designovanými k potvrzení superiority a mezi těmi, 
které mají demonstrovat srovnatelnost a noninferioritu. Spadají sem 
i cluster studie, kde randomizace neprobíhá na individuální bázi.

Systematický přehled (systematic review) 
Metoda systematického vyhledávání všech studií (publikovaných, 

nepublikovaných, přerušených a probíhajících). Kromě sbírání výsled-
ků systematický přehled obvykle hodnotí kvalitu studií spolu s kvalitou 
života a nákladovou účelností. Z tohoto důvodu jsou považovány za 
zlatý standard důkazu zjišsovaného v klinických studiích.
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