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Editorial

Pro mne osobně není zase tak dávno doba, kdy naši republiku obklopoval kolem dokola (tedy vlastně jen 
na hranicích s nepřátelskou imperialistickou cizinou) ostnatý drát. Ostatně nešlo si nevšimnout, když mne jako 
praktikujícího botanika co chvíli na dohled pohraničního pásma „zatkl“ bdělý místní krmič skotu s vidlemi či 
jiný ostražitý pomocník pohraniční stráže, abych pak pod dohledem nabitých samopalů vysvětloval chrabrým 
strážcům hranice, že jsem nepřestoupil žádný zákon ani předpis a mé zájmy jsou čistě vědecké. Ostatně stejně 
mi to obvykle nebylo moc platné a skončilo to nějakým průšvihem… Tehdy se představy, že koruna bude 
volně směnitelná za dolar (a investoři budou dávat přednost spíše té koruně), Tunis bude patřit mezi běžné 
prázdninové cíle a že za heslo „Lidové noviny do každé rodiny“ napsané na transparent (a nesené v povinném 
prvomájovém průvodu) nepůjde jeho autor okamžitě bručet, zdály absurdní. 

Věda to tehdy neměla u nás lehké, vědci pak ještě méně. Pamatuji se na svého učitele, doc. Antona Mar-
koše, který si při návratu ze stáže v kapitalistické cizině jako největší poklad vezl několik beden kopií skript 
a knih, které se u nás prostě sehnat nedaly (a jak díky těm „podezřelým“ papírům čelil důkladné prohlídce 
na hranicích). I u nás se podařilo v té době uspořádat některé mezinárodní konference. Nemohu soudit, jaké 
byly – tehdy jsem ještě nebyl ve věku, kdy bych se jich mohl odborně účastnit – ale předpokládám, že musely 
působit jako malý zázrak.

Tak asi tyto vzpomínky se mi vybavily, když jsem si (o přestávce v jednání International Congress of Der-
matology v Praze) pročítal zajímavou odbornou zprávu dr. Jana Poláka věnovanou Björntorpovu sympoziu, 
jež se konalo letos v březnu ve Štiříně u Prahy. Historicky první sympozium Evropské společnosti pro studium 
obezity (EASO), jež hostilo nejpřednější odborníky v obezitologii z renomovaných pracoviš; celého světa 
– a v Čechách. Jde o tak významnou událost, že jsme požádali o krátkou reflexi tohoto odborného setkání 
i doc. MUDr. Vojtěcha Hainera, CSc., který se na jeho organizaci, jako prezident EASO, významně podílel, 
a připravili také stručný životopis, připomínající osobnost Per Björntorpa. 

Pevně věřím, že i ostatní endokrinologické a diabetologické příspěvky budou pro Vás zajímavé a užitečné 
pro Vaši praxi. Snažíme se zajistit pro časopis příspěvky zpracovávající problematiku z různých hledisek (a v pra-
videlné příloze pak nezapomínat ani na zdravotní sestry) s nadějí, že jejich rozdílnost bude spíše obohacením, 
než zátěží. Např. diabetická noha je tak zcela zjevně něco jiného z pohledu diabetologa, chirurga, psychologa, 
dermatologa či sestry domácí zdravotní péče, by; jde o jediné onemocnění jediného pacienta – a to je středobod, 
ke kterému by měl zájem všech zdravotníků společně směřovat. Dovolím si citovat prof. Kvapila z letošních 
Luhačovic: „pravda je jen jedna, jen se na ni můžeme dívat různými pohledy“. 

Dovolím si také trochu bezplatné reklamy – v tomto čísle Kazuistik v diabetologii najdete hned několik 
upoutávek na nové zajímavé knihy z oboru diabetologie. Rád bych upozornil také na publikaci z našeho 
nakladatelství, novinku MUDr. Pavlíny Pi;hové a doc. MUDr. Kateřiny Štechové, Ph.D. – Léčba inzulínovou 
pumpou pro praxi. Jde o praktickou a užitečnou příručku zaměřenou na práci s inzulínovou pumpou (a pa-
cienty, kteří jsou CSII léčeni), kterou autorky obohatily „pohledem z druhé strany“ – většinu kapitol uzavírají 
zkušenosti diabetiků (a s diabetiky), které se váží k dané problematice.
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Úvod:

Hypoglykemický syndrom je soubor především vegetativních 
a neuroglykopenických příznaků, kterými se projevuje hypoglykémie, 
tedy nízká koncentrace glukózy v krvi. 

Hypoglykémie je jedna z nejčastějších komplikací inzulínové 
terapie a většina lékařů se s tímto stavem setkává pouze u pacientů 
s diabetes mellitus léčených inzulínem či jeho sekretagogy. 

Hypoglykémií označujeme koncentraci glukózy v krvi pod 
3,5 mmol/l. Je způsobená dočasnou nerovnováhou mezi aktuální 
hladinou inzulínu v krvi a dostupností glukózy pro buňky. Hypo-
glykemická reakce nastává v situaci, kdy je porušený přísun glukózy 
do extracelulární tekutiny a nebo zvýšený odsun glukózy do buněk, 
nejčastěji na podkladě hyperinzulinémie. Tyto situace mohou být 
navozeny fyziologickou reakcí zdravého organismu, medikací, ale 
i závažnou organickou či metabolickou patologií.

Každý lékař se může v praxi setkat s pacientem, který vykazuje 
klinické příznaky hypoglykémie a přitom nemá žádnou hypoglykemi-

zující terapii. Tyto příznaky jsou popisovány nejčastěji jako pocení, 
třes, palpitace, úzkost, krátký dech – projevy aktivace autonomního 
nervstva a nebo jako slabost, závratě, poruchy vědomí, rozmazané 
vidění, diplopie, zmatené chování, dezorientace či bolesti hlavy 
– projevy neuroglykopenie. Klinické projevy hypoglykémie jsou však 
velmi pestré a často mohou lékaře vést k podezření na jinou diagnózu. 
Rozhodující význam má podrobná anamnéza klinické symptomato-
logie a stanovení koncentrace glukózy v krvi, v případě pochybností 
pak odeslání pacienta na odborné pracoviště. 

Kazuistika 1:
Pacientka, rok narození 1972, dle údajů v osobní anamnéze 

prodělala pouze parotitidu v dětství a několik abdominálních kolik, 
hodnocených jako funkční dyspepsie s dobrou reakcí na spasmolyti-
ka. Dále měla dva fyziologické porody, operace ani úrazy v průběhu 
života žádné neprodělala. Rodinná anamnéza byla stran sledovaných 
onemocnění nevýznamná. Pacientka pracuje jako učitelka v mateřské 

Hypoglykemický syndrom

Souhrn:
Hypoglykemický syndrom je soubor především vegetativních a neuroglykopenických příznaků, 

kterými se projevuje nízká glykémie. Příčinou je nejčastěji hypoglykemizující medikace, může se 
však vyskytnout i jako fyziologická reakce organismu nebo jako projev závažného onemocnění. 

Na třech kazuistikách jsme dokumentovali výskyt hypoglykemického syndromu s obdobnými 
projevy, avšak na podkladě odlišných příčin. 

Existují rozdíly v průběhu hypoglykemických projevů, podle kterých je možné stanovit jejich 
nejpravděpodobnější příčinu. Odebrání anamnézy se zaměřením na hypoglykemické příhody 
a stanovení glykémie v době příznaků je základním diagnostickým vyšetřením, na jehož základě 
by měl každý lékař umět rozhodnout o dalším postupu.

Summary:
Hypoglycemic syndrome
The hypoglycemic syndrome is a complex of predominantly vegetative and neuroglycopenic 

symptoms that are present in hypoglycemia. It is mostly caused by hypoglycemizing medication 
but it can occur as a physiological reaction or as a symptom of a grave illness. 

In three case histories we documented the occurrence of hypoglycemic syndromes of similar 
symptoms that were caused by different conditions. There are differences in the progress of hypo-
glycemic symptoms that may help to determine the most probable etiology. Both taking a medical 
history focused in hypoglycemic events and measuring glycemia in the time of present symptoms 
represent the basic diagnostic procedures that should enable any physician to choose subsequent 
procedures.

Horová, E., Škrha, J. Hypoglykemický syndrom. Kazuistiky v diabetologii 7, č. 2: 4 –7, 2009.
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HYPOGLYKEMICKÝ SYNDROM

škole, přechodně byla instruktorkou spinningu, žije s rodinou. Dlou-
hodobě užívá z farmak pouze hormonální antikoncepci Diane.

První dostupná zpráva ze zdravotnického zařízení v místě bydliště 
pacientky je z října 2007, kdy byla přivezena RZP pro náhlý stav 
bezvědomí, zjištěna glykémie 1,9 mmol/l s rychlou úpravou stavu po 
podání 40% glukózy. Pacientka měla již několik měsíců před touto 
příhodou stavy náhlé slabosti s opocením, závratěmi, „rozmazaným“ 
viděním a dezorientací. Tyto stavy se objevovaly především ráno po 
probuzení, úleva nastala vždy po snídani. Několikrát byla dle rodiny 
ráno obtížně probuditelná s následnou zmateností a neadekvátním 
chováním. V průběhu dne ani po zvýšené fyzické námaze tyto stavy 
pacientka nepozorovala, před cvičením však pravidelně jedla malé 
množství jídla. Stravovací režim během dne měla jinak přibližně 
pravidelný s častější konzumací sladkých nápojů a nárazově větších 
porcí jídla.

Pacientka byla v prosinci 2007 plánovaně přijata k hospitalizaci 
v místě bydliště k vyšetření s podezřením na inzulinom. Výsledky 
laboratorních vyšetření, jmenovitě sérového inzulínu, C-peptidu, 
autoimunitních markerů, katecholaminů, hormonů štítné žlázy, korti-
zolu, byly v normě. Pomocí UZ břicha byl zjištěn pouze nevýznamný 
hemangiom v játrech, CT břicha a MRI hlavy byly bez patologického 
nálezu. Závěrem hospitalizace bylo vysloveno podezření na funkční 
hypoglykémie při povolání s vysokou fyzickou námahou (v té době 
zaměstnána jako instruktorka spinningu). 

Pacientka byla nadále sledována v diabetologické ambulanci 
v místě bydliště. Měla zapůjčený glukometr, kterým si pravidelně 
měřila ranní glykémie. Hodnoty byly vždy kolem 2,4–2,6 mmol/l, 
někdy s doprovodnou neuroglykopenickou symptomatologií – ob-
luzeným vědomím, neostrým viděním, dezorientací, slabostí. Často 
byl přítomen také třes a opocení. 

Pro tyto přetrvávající obtíže byla pacientka v lednu 2008 
hospitalizována k provedení testu s kontrolovaným hladověním. 
Hypoglykémii se nepodařilo vyvolat, hodnoty C-peptidu během 
testu byly 0,64–0,88–0,89 nmol/l, koncentrace inzulínu v séru (IRI) 
5,84–11,37–11,57 mU/l. 

Dodatečně však pacientka připustila, že hladovkový režim 
v průběhu testu nedodržovala z obavy z poškození CNS při hladov-
kou navozené hypoglykémii. Nadále navštěvovala diabetologickou 
ordinaci v místě bydliště a dodržovala navyklý režim vypití sladkého 
nápoje bezprostředně po probuzení. 

V srpnu 2008 pacientka měla provedenu octreotidovou scintigra-
fii pankreatu. Tkáň se zvýšenou hustotou somatostatinových recep-
torů nebyla prokázána. V říjnu 2008 měla HbA1c 2,6 % a současně 
glykémii nalačno 2,1 mmol/l bez klinických projevů. 

V listopadu 2008 byla pacientka plánovaně hospitalizována ve 
VFN Praha opět k provedení testu s hladověním a současně byla 
podrobně edukována. Po dvanácti hodinách hladovění došlo k roz-
voji somnolence až soporu s dezorientací při výrazné hypoglykémii 
1,8 mmol/l (hodnoty v průběhu testu viz tab. č. 1).

Na základě výsledku testu s hladověním bylo vysloveno podezření 
na organický hyperinzulinismus a indikováno zobrazovací vyšetření 
k určení lokalizace předpokládaného inzulinomu. 

CT břicha v lednu 2009 bylo bez prokazatelného ložiska v pan-
kreatu. Následné angiografické vyšetření se selektivním nástřikem 
a. mesenterica superior a tr. coeliacus zobrazilo v místě odstupu 
a. gastroduodenalis v hlavě pankreatu asi 7 mm velké ložisko, které se 
výrazněji sytilo kontrastní látkou a mohlo odpovídat inzulinomu.

23. ledna 2009 byla na 1. chirurgické klinice VFN Praha provede-
na laparotomická operace. Peroperační ultrasonografií ložisko nebylo 
odhaleno, palpací v procesus uncinatus však byl nalezen a následně 
enukleován uzlík odpovídající velikostí a lokalizací inzulinomu (viz 
obr. č. 1). 

Za hospitalizace na chirurgické klinice byly ranní glykémie 
nalačno před operací 2,6– 2,8 mmol/l, bezprostředně po výkonu 
glykémie 9,3 mmol/l, dále 15,2 mmol/l, následující den ráno nalačno 
11,2 mmol/l.

Enukleovaný uzlík o průměru 8 mm byl histologicky potvrzen 
jako nádorové ložisko se strukturou podobnou L-ostrůvkům pan-
kreatu, imunohistochemickým vyšetřením prokázána silná pozitivita 
inzulínu.

Peroperační i pooperační průběh u pacientky byl klidný, nadále 
se již epizody hypoglykémií nevyskytly a pacientka byla v dobrém 
stavu propuštěna domů. 

Kazuistika 2:
Pacientka, rok narození 1983, je dispenzarizována pro eufunkč-

ní strumu, prodělala apendektomii a resekci levého vaječníku pro 
dermoidní cystu. Neužívá žádnou chronickou medikaci. Rodinná 
anamnéza je nevýznamná, studuje vysokou školu. 

Od září 2008 pacientka pozorovala náhlé stavy slabosti s palpi-
tacemi, pocením, pocity na omdlení, vědomí však nikdy neztratila. 
Tyto projevy se vyskytovaly vždy přibližně 2 hodiny po jídle, někdy 
i velmi krátkou dobu po najedení. Pacientka měla vyváženou stravu 
bez většího či nárazového příjmu sladkostí, obtíže vždy odezněly po 
další konzumaci jídla. Ranní poruchy probouzení či ranní dezorien-
taci nikdy nepozorovala. Při kontrole u lékaře měla jednou zachycenu 
dle slov pacientky nízkou glykémii (hodnotu se nepodařilo zjistit), 
proto byla odeslána k vyloučení organické příčiny do VFN Praha. 

Test s kontrolovaným hladověním byl proveden v prosinci 2008 
(výsledky viz tab. č. 2). Během 48hodinového lačnění došlo k pouze 
mírné hypoglykémii bez klinických projevů. Hodnoty koncentrace 
inzulínu i poměr inzulín/glykémie během testu byly bez výchylky 
z pásma normálních hodnot. 

doba hladovění 
(hod)

0 6 12 12,5

glykémie (mmol/l) 4,2 3,7 1,8 2,2

IRI (mU/l) 16,5 16,4 8,55 13,5

IRI/glykémie 3,92 4,43 4,75 6,14

C-peptid (nmol/l) 0,74 0,75 0,6 0,74

Tab. č. 1: Laboratorní výsledky testu s kontrolovaným hladověním 

Obr. č. 1: Chirurgucky odstraněný uzlík (inzulinom)
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HYPOGLYKEMICKÝ SYNDROM

Dle výsledků testu byla diagnóza organického hyperinzulinis-
mu nepravděpodobná, podle klinických projevů a časového vztahu 
k příjmu potravy se jednalo o hyperinzulinismus funkční, hypogly-
kémie byly postprandiální, reaktivního charakteru. Pacientka byla 
poučena o vhodné dietě a stravovacím režimu, při jejich dodržování 
je již nadále bez obtíží.

Kazuistika 3:
Pacientka, rok narození 1944. Dle údajů z osobní anamnézy je 

sledována a léčena pro arteriální hypertenzi a séronegativní rev-
matoidní artritidu nasedající na artrózu drobných kloubů rukou. 
Prodělala cholecystektomii a operaci varixů na dolních končetinách. 
Užívá betaxolol (Lokren) a hydroxychlorochin (Plaquenil) v rámci 
uvedených diagnóz. V rodinné anamnéze je zatížení kardiovaskulár-
ním rizikem (otec zemřel na infarkt myokardu, matka je sledována 
pro syndrom angíny pectoris), v širší rodině se vyskytoval diabetes 
mellitus 2. typu. Pacientka je nyní v důchodu, dříve pracovala jako 
učitelka na gymnáziu.

V lednu 2008 pacientka prodělala onemocnění horních cest 
dýchacích s protrahovaným průběhem. Od té doby datuje občasný 

výskyt obtíží charakteru slabosti, vertiga, pocení a neostrého vidění. 
Tyto stavy se vyskytovaly v různé intenzitě přibližně jednou týdně, bez 
závislosti na denní době, příjmu potravy či námaze. Vždy docházelo 
ke spontánnímu ústupu po odpočinutí, najedení nemělo vliv, ranní 
poruchy probouzení se nikdy nevyskytovaly. Několikrát byla údajně 
v krátkém bezvědomí, nikdy ne ráno ani po najedení, glykémie při 
těchto příhodách však nikdy změřena nebyla. U praktického lékaře 
byla zachycena glykémie nalačno 2,9 mmol/l a vysloveno podezření 
na inzulinom, pro časové vytížení pacientky však další vyšetření 
následně neproběhla. 

Pacientka hodně cestuje, v dubnu 2008 při cestě do Mexika 
se stavy s popsanou symptomatikou zintenzivnily, vyskytovaly se 
téměř každý den, vázané spíše na námahu. Po návratu se četnost 
snížila. 

V září 2008 měla glykémii nalačno 2,2 mmol/l, inzulín 22,9 mU/l, 
a proto byla doporučena k vyšetření testem s kontrolovaným hlado-
věním. 

Poslední stav slabosti, opocení a neostrého vidění se vyskytl 
při cestě do Moskvy v listopadu 2008, od té doby byla bez obtíží. 
Stravovací režim pacientky je nepravidelný, dietu nedrží, připouští 
občasnou konzumaci sladkostí. 

doba hladovění (hod) 0 6 12 18 24 30 36 42 48

glykémie (mmol/l) 4,4 4,1 4,3 4,2 3,7 3,2 3,2 2,9 2,9

IRI (mU/l) 13,5 10,8 10,4 8,4 8,3 7,6 11,1 11,3 12,6

IRI/glykémie 3,1 2,6 2,4 2,0 2,2 2,4 3,5 3,9 4,3

Tab. č. 2: Kazuistika č. 2 – laboratorní výsledky testu s kontrolovaným hladověním

doba hladovění (hod) 0 6 12 18 24 30 36 42

glykémie (mmol/l) 5,9 5,4 4,9 5,2 4,3 4,7 3,9 4,1

IRI (mU/l) 50,4 36,8 21,0 10,4 14,1 19,7 21,9 15,9

IRI/glykémie 8,5 6,8 4,3 2,0 3,3 4,2 5,6 3,9

Tab. č. 3: Kazuistika č. 3 – laboratorní výsledky testu s kontrolovaným hladověním

hyperinzulinismus organický – inzulinom funkční/idiopatický postprandiální syndrom

doba výskytu hypoglykémií většinou nalačno postprandiálně

převažující příznaky neuroglykopenické autonomní stimulace

míra hypoglykémie často pod 2,5 mmol/l většinou nad 2,8 mmol/l

patogeneze patologická nadprodukce inzulínu nádorem B-buněk zvýšená odpově` B-buněk na podnět z trávicí trubice

terapie chirurgická dietní a režimová opatření

klinické hodnocení
Whippleova trias – hypoglykémie, klinické projevy, 

úprava po podání glukózy
přítomné klinické příznaky bez průkazu hypoglykémie

test s hladověním pozitivní do 48 hodin negativní

Tab. č. 4 

Whipple Allen Oldfather (1881–1963) – americký chirurg. Narozen v Íránu v rodině presbyteriánských misionářů. Profesorem chirurgie na Columbia University, kde pracoval v letech 
1921–1946. Jeden čas prezidentem American College of Physicians and Surgeons. Zajímal se o chirurgii pankreatu, popsal diagnostickou triádu inzulinomu, která dnes nese jeho jméno. 
(Zdroj informací: archiv redakce)
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Pacientka byla přijata v lednu 2009 k provedení testu s hladověním 
do VFN Praha. V průběhu celého 42 hodin trvajícího hladovění neby-
la zachycena laboratorní hypoglykémie ani se nevyskytly její klinické 
projevy. Též koncentrace inzulínu v séru a její změny nevypovídají 
o přítomnosti organického hyperinzulinismu (viz tab. č. 3). 

Za hospitalizace proběhlo také 24hodinové monitorování EKG, 
které nepotvrdilo ani kardiální původ obtíží. Podle negativního 
výsledku testu s hladověním i dle popsaných klinických projevů 
a jejich průběhu je diagnóza organického hyperinzulinismu velmi 
málo pravděpodobná. Pacientce byl zapůjčen glukometr a byla 
edukována o kontrole glykémií v případě opakování stavů slabosti. 
Nadále bude sledována.

Dokud nebude u této pacientky v průběhu klinické symptomato-
logie hypoglykémie potvrzena, je lépe označit takovéto příznaky jako 
idiopatické stavy slabosti s vegetativním doprovodem, neboX označení 
příznaků jako hypoglykemický syndrom může být zavádějící a může 
komplikovat případné další vyšetřování i stanovení diagnózy.

Diskuse:
Uvedené kazuistiky dokumentují tři případy pacientek s hypo-

glykemickým syndromem. Ve všech případech se tento syndrom 
projevoval podobnými příznaky, při podrobnějším rozebrání hy-
poglykemických příhod a časových vztahů příznaků a lačnění však 
bylo možné nalézt údaje v prvním případě typické pro organický 
hyperinzulinismus, v druhém případě pro hyperinzulinismus funkč-
ní, v případě třetím pak hypoglykémie nebyly vůbec prokázány (viz 
tab. č. 4). 

Závěr:
Na třech kazuistikách jsme dokumentovali výskyt hypoglykemi-

ckého syndromu s obdobnými projevy, avšak na podkladě odlišných 
příčin. První kazuistika popisuje sledování pacientky od počátku 
hypoglykemických příznaků s laboratorní verifikací přes vyslovení 
podezření na organickou příčinu hyperinzulinémie, pozitivní vý-

sledek testu s hladověním, diagnostiku inzulinomu zobrazovacími 
metodami a jeho následné úspěšné operační odstranění. Druhá 
kazuistika demonstruje výskyt postprandiálních reaktivních hypogly-
kémií na podkladě funkčního hyperinzulinismu s kompletní úpravou 
po zavedení dietních a režimových opatření. Třetí kazuistika pak 
představuje pacientku s hypoglykemickými symptomy, avšak bez veri-
fikace hypoglykémií v jejich průběhu a stejně tak bez záchytu nízkých 
glykémií v průběhu testu s hladověním. Do potvrzení hypoglykémie 
během projevů je v takovém případě vhodné označit příhody jako 
idiopatické stavy slabosti s vegetativním doprovodem, aby termín 
hypoglykemický syndrom nezkreslil další vyšetřovací postup.

S projevy hypoglykémie se u svých pacientů může setkat každý 
lékař, i v případě jiné odbornosti by však mělo být základním vy-
šetřením stanovení glykémie a odebrání anamnézy se zaměřením 
na průběh stavů s příznaky hypoglykémie. Vznikne-li podezření 
na organický hyperinzulinismus, je vhodnější pacienta odeslat na 
odborné pracoviště než hned zpočátku indikovat drahá zobrazovací 
vyšetření.

Literatura:
Abboud, B., Boujaoude, J. Occult sporadic insulinoma: localization 
and surgical strategy. World J Gastroenterol 14, 5: 657–665, 2008.
Anděl, M. et al. Diabetes mellitus a další poruchy metabolismu. Praha: 
Galén, 2001.
Škrha, J. Hypoglykemický syndrom. Praha: Grada Publishing, 2001.

MUDr. Eva Horová
3. interní klinika
Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK
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Michal Policar
Interní oddělení, Nemocnice Jihlava

Souhrn:
V kazuistice popisuji případ pacientky s dekompenzovaným diabetes mellitus a akutní Char-

cotovou osteoarthropatií, u které k metabolické kompenzaci došlo až po zavedení intenzifikované 
inzulínové léčby s použitím inzulínových analog. Snížení lability diabetu a zlepšení glykovaného 
hemoglobinu významnou měrou přispělo k pozitivnímu ovlivnění průběhu osteoarthropatie.

Summary:
The treatment with insulin analogues in a patient with an acute Charcot osteoarthropathy
The paper describes a case of a female patient with uncontrolled diabetes mellitus and acute 

Charcot osteoarthropathy who achieved a metabolic compensation only after an introduction 
of an intensified insulin treatment using insulin analogues. A reduction of diabetes instability 
and improved levels of glycated hemoglobin significantly contributed to a positive effect on the 
course of osteoarthropathy.

Policar, M. Léčba inzulínovými analogy u pacientky s akutní Charcotovou osteoarthropatií. Kazuistiky 
v diabetologii 7, č. 2: 8 –10, 2009.

Léčba inzulínovými analogy
u pacientky s akutní
Charcotovou osteoarthropatií

Klíčová slova:

� diabetes mellitus

� Charcotova 
osteoarthropatie

� inzulínová analoga

Key words:

� diabetes mellitus

� Charcot osteoarthropathy

� insulin analogues

Úvod:

Charcotova osteoarthropatie představuje závažnou komplikaci 
diabetu neuropatické etiologie. Jedná se o progresivní onemocnění 
kostí nohy a kotníku vedoucí k jejich destrukci, osteolýze, vzniku 
mikrofraktur. Postihuje asi 10 % diabetiků s diabetickou neuropatií. 
V konečném důsledku hrozí vznikem deformit, ulcerací a následně 
amputací. Včasná a komplexní léčba může výrazným způsobem 
přispět ke zmírnění chronických následků. Součástí této komplex-
ní léčby je snaha o dosažení co nejlepší metabolické kompenzace 
při co nejnižším počtu hypoglykémií. K dosažení tohoto cíle nám 
v posledních letech výrazně pomáhají inzulínová analoga.

Kazuistika:

61letá pacientka byla předána na naše pracoviště z terénní dia-
betologické ambulance pro podezření na akutní Charcotovu osteo-
arthropatii. Dle výpisu dokumentace se jedná o diabetičku 2. typu 

s délkou trvání diabetu 25 let, byla léčena konvenčním inzulínovým 
režimem s použitím premixovaného inzulínu (Mixtard 30) v dávkách 
14-0-14 IU. Měla již řadu let diagnostikovánu distální symetricku 
senzomotoricku polyneuropatii dolních končetin. Vzhledem k níže 
uvedené charakteristice pacientky a průběhu další léčby se nabízí 
otázka správnosti stanovení typu diabetu.

Při převzetí do naší péče měla lačnou glykémii 12,4 mmol/l, 
postprandiální glykémii 6,8 mmol/ l, glykovaný hemoglobin 
7,2 %. Bez výskytu hypoglykémií. Tělesná hmotnost 58,0 kg, BMI
22,65 kg/m2. Dále přítomna neregulovaná a doposud neléčená ar-
teriální hypertenze 180/100 mmHg, diabetická dyslipidémie léčená 
simvastatinem v dávce 10 mg/den s lipidogramem: celkový chole-
sterol 5,1 mmol/l, HDL-cholesterol 1,88 mmol/l, LDL-cholesterol 
2,65 mmol/l, triglyceridy 1,26 mmol/l. Na očním pozadí oboustranný 
nález mikroaneurysmat a drobných hemorrhagií, mikroalbuminurie 
negativní. Anamnesticky udává asi měsíc bolestivost pravého nártu, 
lokálně nález otoku a zarudnutí nártu i kotníku, stranový rozdíl 
kožních teplot 4 °C.

Charcot Jean-Martin (1825–1893) – francouzský neurolog. Po studiu medicíny pracoval v Salpêtrière v Paříži. Stal se prvním profesorem neurologie, spolupodílel se na vybudování neuro-
logické kliniky svého ústavu a dovedl ji na světovou úroveň. Jeho zájem poutala mj. hysterie, snažil se nalézt vztahy mezi pozorovanými příznaky nervových onemocnění a patalogií nervové 
tkáně, studoval patologii míchy ad. Jeho asi nejslavnějším odborným pojednáním jsou Přednášky o nemocech nervové soustavy, ale věnoval se i interní medicíně. S jeho jménem je spojeno 
na 15 lékařských eponym, mj. syndrom Charcot-Marie-Tooth, Charcotovy zóny aj. Byl vynikajícím učitelem a mezi jeho žáky najdeme řadu později slavných osobností – Josefa Babinského, 
Pierra Janet, Alberta Londe aj. (Zdroj informací: archiv redakce)
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LÉČBA INZULÍNOVÝMI ANALOGY U PACIENTKY S AKUTNÍ CHARCOTOVOU OSTEOARTHROPATIÍ

Vzhledem k závažné dekompenzaci diabetu a orgánovým kom-
plikacím jsme zahájili léčbu intenzifikovaným inzulínovým režimem 
(Actrapid HM 10-8-6 IU a Insulatard HM 8 IU). Pacientka byla 
komplexně reedukována. Dynamická scintigrafie skeletu prokázala 
naše klinické podezření na Charcotovu osteoarthropatii nálezem 
floridních patologických ložisek v oblasti laterální části Lisfrancova 
kloubu, kostí navikulokuneiformní oblasti a ventrální části talu. 
Končetina byla fixována snímatelnou sádrovou fixací, k odlehčení 
končetiny byla pacientka vybavena podpažními berlemi a pojízdným 
křeslem. Zahájili jsme rekalcifikační léčbu (kalcitonin – Miacalcic 
200 IU denně; Calcium eff 500 mg dvakrát denně).

Po asi 2 měsících léčby došlo k ústupu bolestí pravé nohy, ob-
jektivně k regresi klinického nálezu. Hlavním problémem se ale jeví 
labilita diabetu, opakované ranní hyperglykémie při euglykemických 
hodnotách v noci a časté denní hypoglykémie, v různou denní dobu, 
v době různé fyzické aktivity, občas i s nutností asistence druhé osoby. 
Dávkování inzulínu v té době: Actrapid HM 10-6-6 IU a Insulatard 
HM 8 IU, glykovaný hemoglobin v téže době 6,2 %. Vzhledem k la-
bilitě diabetu, hypoglykémiím, vysokému glykovanému hemoglobinu 
a komplikacím diabetu byl proveden převod na inzulínová analoga 
aspart (NovoRapid) a detemir (Levemir) v dávkách aspart 10-6-6 U 
a detemir 8 U.

Velice rychle došlo k pozitivnímu ovlivnění lability diabetu, vy-
mizení ranních hyperglykémií a výrazné redukci počtu hypoglykémií 
– přibližně dvakrát měsíčně, bez nutnosti asistence druhé osoby. 
Vzhledem vymezení subjektivních obtíží a regresi nálezu na pravé 
noze byl v odstupu čtyř měsíců vysazen kalcitonin, v odstupu sedmi 
měsíců od první scintigrafie bylo provedeno kontrolní vyšetření 
s nálezem téměř úplné regrese patologických změn ve skeletu pravé 
nohy, zahájeno postupné zatěžování končetiny.

V současné době je pacientka léčena kombinací inzulínových 
analog patnáct měsíců, dávkováním aspart 10-4-6 U a detemir 
10 U v jedné denní dávce před spaním. Došlo k výraznému zlepšení 
kompenzace diabetu, snížení lability, nízkému výskytu hypoglykémií 
(cca jednou měsíčně, pouze lehké), hyperglykémie se nevyskytují. 
Glykovaný hemoglobin v rozmezí 4,5–5,2 %. Tělesná hmotnost 
58,7 kg, BMI 22,7 kg/m2. Zlepšení kompenzace diabetu se odrazilo 

ve zlepšení lipidogramu při ponechané dávce statinu: celkový cho-
lesterol 4,5 mmol/l, HDL-cholesterol 1,68 mmol/l, LDL-cholesterol 
2,32 mmol/l, triglyceridy 1,05 mmol/l. Po nasazení valsartanu v dávce 
160 mg/den došlo k regulaci hypertenze na 125/75 mmHg, oční nález 
bez progrese, mikroalbuminurie negativní. Pacientka plně zatěžuje 
končetinu. 

Diskuse a závěr:
Uvedená kazuistika popisuje ten šXastnější průběh postižení 

končetiny diabetika Charcotovou osteoarthropatií. Je třeba vy-
zdvihnout včasné klinické podezření ošetřujícím diabetologem, 
které zásadním způsobem přispělo k rychlému stanovení diagnózy 
a zahájení léčby.

Dosažení dobré metabolické kompenzace intenzifikovaným 
inzulínovým režimem s použitím inzulínových analog přispělo jako 
součást komplexní léčby ke zvládnutí akutní fáze Charcotovy osteo-
arthropatie a jistě pozitivně ovlivňuje i další komplikace diabetu. 
Zachování funkční končetiny a minimální výskyt hypoglykémií velice 
pozitivně ovlivňují kvalitu života pacientky.

Literatura:
Bartoš, V., Pelikánová, T. et al. Praktická diabetologie. 2. vyd. Praha: 
Maxdorf, 2000.
Perušičová, J. et al. Trendy soudobé diabetologie, svazek pátý. 1. vyd. 
Praha: Galén, 2001.

MUDr. Michal Policar
Interní oddělení, Nemocnice Jihlava
Diabetologické centrum
Vrchlického 59
586 33 Jihlava
e-mail: M.Policar@seznam.cz

Lisfranc Jacques de St. Martin (1790–1847) – francouzský chirurg a gynekolog. Svá studia chirurgie zahájil v Lyonu a dokončil v Paříži, kde r. 1813 získal doktorát. Rok působil jako chirurg 
v armádě, nato se věnoval zejména zlepšování chirurgických postupů. Od roku 1826 se stal vedoucím chirurgického oddělení v pařížské nemocnici L‘Hôpital de la Pitié a současně začal 
vyučovat klinickou medicínu. Byl průkopníkem metod značného počtu typů operací, z nichž nejznámější jsou litotomie, odstranění rekta a děložního krčku a propracoval chirurgické řešení 
fraktur; byl po něm pojmenován jeho postup amputace chodidla v tarsometatarsálním spojení (L. amputace) i toto spojení samo (L. kloub). (Zdroj informací: archiv redakce)
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Úvod:

Diabetes mellitus (cukrovka, úplavice cukrová) je závažné one-
mocnění s četnými komplikacemi. Cukrovka postihuje muže i ženy 
bez rozdílu věku, rasy či etnika. V Evropě se odhaduje onemocnění 
u 3,5–4 % obyvatel. Diabetická noha je označení pro postižení dol-
ních končetin u diabetiků. Z komplikací cukrovky je nezávažnější. 
Zahrnuje škálu chorob – neuropatický vřed, ischemickou gangrénu, 
infekční gangrénu, osteomyelitidu, osteoartritidu a jejich kombi-
nace. 

Kazuistika:
Pacientkou je žena, ročník 1953, která byla přijata na kožní 

oddělení Vojenské nemocnice Olomouc dne 16. ledna 2009 s dia-
gnózou ulcus diabeticorum. Do nástupu k hospitalizaci byla v péči 
praktického lékaře. 

Anamnesticky: otec nemocné je zdravý a matka zemřela stá-
řím. Pacientka se léčí pro diabetes mellitus 1. typu na inzulínové 
pumpě a na dietě, též léčena pro diabetickou polyneuropatii. Pro 
kataraktu a krvácení do sítnice provedena oboustranná implantace 
čočky v roce 2007, 2008. Alergii neudává. Pravidelně užívá inzulín 
aspart (NovoRapid), flavonoidorum fractio purificata micronisata, 
diosminum, flavonoida (Detralex), magnesii oxidum ponderosum, 
acidum ascorbicum, pyridoxini hydrochloridum (Magnezium + B6), 
rutosidum trihydricum, acidum ascorbicum (Ascorutin). Nemocná 

prodělala jeden porod, potraty neměla, menopauza nastala ve 30 
letech po gynekologické operaci (hysterektomie), poslední prohlídka 
v prosinci 2008. Nyní je v důchodu, nekouří, alkohol a kávu požívá 
příležitostně. Při vstupním vyšetření udává normální stolici, močení 
bez obtíží, dobrou chuX k jídlu. Sluch má přiměřený věku. Zrak má 
postižený v rámci cukrovky. 

K hospitalizaci na lůžkové oddělení byla odeslána 56letá žena 
lékařem naší kožní ambulance, který prováděl konziliární vyšetření, 
k dovyšetření stavu a k léčbě vředů a sekundárního lymfedému na 
levé dolní končetině. 

Status localis při přijetí odhalil dva vředy. První vřed na dorzu 
levé nohy, nepravidelného tvaru, velikosti 2,5×1,7 cm, se spodinou 
žlutavě povleklou, při okrajích s granulační tkání, okraje navalitější, 
druhý vřed v oblasti paty, nepravidelného tvaru, velikosti 3,5×2,1 cm, 
spodina s centrální hyperkeratózou, při okrajích granulační tkáň, 
okraje v niveau okolní kůže. Okolí vředů a bérec oteklé, s bledou 
a napjatou kůží, na patě výrazná hyperkeratóza v okolí vředu, místy 
se cárovitě olupující, na nártu nohy naznačena výrazná bombáž, dále 
nacházíme zvláštní tvar prstů, tzv. kvadrátní prsty, které vznikají 
působením tlaku okolí na měkké tkáně prstu. Stemmerovo znamení 
je pozitivní (na 2. prstu nohy nelze vytvořit kožní řasu – průkaz 
lymfedému), na bércích jsou ektázie. Pohmatová ani spontánní 
bolestivost není přítomna. Pro otok končetiny je pulzace v periferii 
špatně hmatná. 

V laboratorních a pomocných vyšetřeních byly hodnoty v normě. 
Rentgenologické vyšetření levé nohy se závěrem: pokročilá osteolýza 

Diabetická noha

Souhrn:
Prezentace případu léčby vředů na dorzu a patě levé dolní končetiny u nemocné se základní 

diagnózou diabetes mellitus 1. typu. Stav byl komplikován lymfedémem a nově zjištěnou osteo-
myelitidou. Během hospitalizace došlo postupně k odhojení vředů při celkové terapii antibiotiky 
a při lokální léčbě vředů prostředky moderního hojení ran v kombinaci s komplexní terapií 
lymfedému.

Summary:
Diabetic foot
The case of a treatment of ulcers at dorsum and heel of a left lower extremity in a female patient 

with underlying diagnosis of diabetes mellitus type 1 is presented. The condition was complicated 
by lymphedema and a newly diagnosed osteomyelitis. A systemic antibiotic treatment, local ulcer 
treatment by modern healing remedies combined with a complex treatment of lymphedema led to 
a gradual healing of the ulcers during the hospitalization.

Diamantová, D. Diabetická noha. Kazuistiky v diabetologii 7, č. 2: 11 –13, 2009.

Klíčová slova:

� diabetický vřed

� osteomyelitida

� lymfedém

Key words:

� diabetic ulcer

� osteomyelitis

� lymphedema

Dominika Diamantová
Dermatovenerologické oddělení, Vojenská nemocnice, Olomouc
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karpálních kůstek, ze kterých zbývají pouze fragmenty, ty jsou výraz-
ně porotické se zneostřenými, místy vymizelými konturami. Vymizelá 
kontura se zvýšenou transparencí v okolí je také v oblasti přední hrany 
kosti patní a v oblasti distální části talu dorzálně. Vymizelé jsou také 
baze 1.–4. metatarzu. Výše popsané změny mají vzhled spíše čerstvé 
osteomyelitidy. Defekt je také na bazi 5. metatarzu, zde se zdá kontura 
zachována. Akroosteolýza spíše staršího vzhledu se sklerotickými 
konturami v oblasti hlavičky 5. metatarzu. Neostrá, špatně diferenco-
vatelná kontura hlaviček 2. a 3. metatarzu plantárně. Skelet je difuzně 
prořídlý. Chirurgické konziliární vyšetření doporučuje přeléčení 
stavu celkovými antibiotiky – clindamycini dihydrogenophosphas 
(Dalacin C), zatím bez chirurgického řešení. 

Shrnutí průběhu
Nemocná byla hospitalizována na kožním oddělení pro diabetic-

kou nohu a sekundární lymfedém (již ambulantně lymfoscintigra-
ficky potvrzen) levé dolní končetiny (obr. č. 1, obr. č. 2). Provedeny 
základní laboratorní odběry s negativními nálezy, dále provedeno 
rentgenologické vyšetření levé nohy s průkazem známek osteomye-
litidy. Následovalo chirurgické konzilium, které doporučilo pouze 
konzervativní postup. Zahájena celková léčba antibiotiky – clinda-
mycin dihydrogenophosphas (Dalacin C), lokální léčba vředů a okolí 
– hydrogel s alginátem (Nu-gel), silikonové pěnové krytí (Mepilex), 
natrii fusidas (Fucidin), krytí s obsahem kyseliny hyaluronové 0,05% 

Obr. č. 1: Vřed na nártu levé nohy Obr. č. 2: Vřed na patě levé nohy

Obr. č. 3: Zhojený vřed na levé noze
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(Bionect), clotrimazolum (Imazol krém pasta), Ung. leniens. Součástí 
léčby byla i komplexní dekongestivní terapie lymfedému (manuální 
lymfodrenáž, přístrojová lymfodrenáž, kompresivní terapie a dekon-
gestivní cvičení). V průběhu hospitalizace sledujeme odhojování 
vředů a ústup otoku.

Ke zhojení vředů došlo v pokračující ambulantní a domácí léčbě 
(obr. č. 3, obr. č. 4). 

Diskuse:
Víme, že diabetici se hůře a pomaleji hojí průměrně se zpožděním 

14 dní. Na vzniku diabetické nohy se podílí hyperglykémie, ische-
mická choroba dolních končetin, mediokalcinóza, mikroangiopatie, 
neuropatie, omezená kloubní pohyblivost a působení tlaku.

U naší nemocné došlo k úplnému zhojení vředů levé dolní kon-
četiny do dvou měsíců od počátku naší terapie díky komplexní léčbě. 
Rentgenologické známky osteomyelitidy se podařilo zvládnout kon-
zervativně. V léčbě lymfedému nemocná dále pokračuje, protože se 
jedná o dlouhodobou terapii. Při lokální léčbě vředů se nám opětovně 
výborně osvědčily i prostředky moderního hojení ran, se kterými 
máme na našem pracovišti více než 15leté zkušenosti. 

Závěr:
V roce 1989 se v Saint Vincent sešla skupina odborníků WHO 

a vydala deklaraci doporučující zakládání center komplexní péče 
o diabetickou nohu, která budou zajišXovat prevenci, léčbu a dis-
penzarizaci. Bylo zjištěno, že více než 50 % diabetických vředů 
vede k amputaci. Deklarace si dala za cíl snížit počet amputací pro 
diabetickou nohu o 50 % v průběhu 10 let. Amputace pod kolenem 
a výše jsou 12 až 15krát častější u diabetiků ve srovnání s nediabetic-

kou populací, amputace transmetatarzální jsou 400krát vyšší. Česká 
republika na iniciativu zareagovala již na počátku 90. let zřizováním 
prvních průkopnických center v Praze, Plzni a ve Zlíně, ke kterým se 
postupem času přidala i ostatní města na území našeho státu.
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MUDr. Dominika Diamantová
Kožní oddělení
Vojenská nemocnice
Sušilovo nám. 5
771 11 Olomouc

Obr. č. 4: Zbytkový strup na patě levé nohy
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Glykovaný hemoglobin nebo 
průměrná glykémie?
Studie ADAG

ADAG
Originální publikace:
Nathan, D. M., Kuenen, J., Borg, R. et al. Translating the A1C assay into estimated average glucose 
values. Diabetes Care 31, 8: 1473–1478, 2008.

Realizace studie: 3 měsíce, 2008

Design: mezinárodní, multicentrická studie

Počet pacientů: 507

Klíčová slova:

� glykovaný hemoglobin

� HbA1c

� průměrná glykémie

� kompenzace

Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance, Nemocnice Krnov

Cíl: 

Vyšetření HbA1c vyjadřující procento lidského hemoglobinu 
modifikovaného procesem glykace je široce využíváno k stanovení 
chronické glykémie a k posouzení vhodnosti či účinnosti léčby 
diabetu. K určování aktuálních hodnot glykémie a každodenním 
úpravám režimu se naproti tomu nejčastěji využívá měření koncent-
race glukózy v kapilární krvi pomocí self-monitoringu glukometrem. 
Cílem studie ADAG bylo definovat matematickou závislost mezi 
glykovaným hemoglobinem (HbA1c) a průměrnou glykémií (AG) 
a posoudit, zda-li je možné vyjadřovat hodnoty HbA1c ve stejných 
jednotkách jako hodnoty glykémie měřené self-monitoringem
(tj. mg/dl resp. mmol/l). 

Metodika: 
V 10 mezinárodních výzkumných centrech bylo analyzováno cel-

kem 507 osob, z toho 268 pacientů s diabetem 1. typu, 159 s diabetem 
2. typu a 80 nediabetiků. HbA1c byl odebrán a vyšetřen v centrální 
laboratoři na konci 3. měsíce a jeho hodnota byla srovnána s hodno-
tami AG stanované z měření prováděných během 3 měsíců. AG byla 
vypočtena na základě kombinace vážených výsledků z kontinuálního 
měření glykémie (trvajícího nejméně 2 dny a provedeného 4krát) 
a sedmibodových denní glykemických profilů prováděných self-mo-
nitoringem z kapilárních vzorků krve (minimálně 3 dny v týdnu).

Výsledky: 

Během 3 měsíců bylo od všech účastníků studie získáno při-
bližně 2 700 měření glykémie. Lineární regresní analýza hodnot 
HbA1c a AG prokázala nejtěsnější korelaci těchto dvou parametrů 
(AGmg/dl = 28,7×HbA1c – 46,7 resp. AGmmol/l = 1,59×HbA1c – 2,59, 
R2 = 0,84, P<0,0001), umožňující výpočet odhadnuté (estimated) 
průměrné glykémie (eAG) pro každou z hodnot HbA1c. Lineární 
regresní rovnice u podskupin sledovaných osob dle věku, pohlaví, 
typu diabetu, etnické příslušnosti nebo kouření se statisticky signi-
fikantně nelišily. 

Závěr: 
U většiny pacientů s diabetem 1. a 2. typu lze vyjádřit hodnotu 

jejich glykovaného hemoglobinu prostřednictvím odhadnuté (esti-
mated) průměrné glykémie. 

Komentář: 
Glykovaný hemoglobin je bezesporu klíčovou vyšetřovací meto-

dou v diabetologii. Při komunikaci mezi lékařem a pacientem však 
pro tento parametr existuje celá řada synonym (dlouhý či zpětný 
cukr, A1c, průměrný cukr apod.) a ze své ambulantní praxe mohu 
potvrdit, že je tento pojem diabetikům často záhadný a do značné 

abstrakta na www.geum.org/diakazuistiky
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míry nepochopitelný. Jejich první otázka po vstupu do ambulance 
často zní: „Tak jaký mám ten cukr?“ Jakmile pacientovi sdělím, že 
jeho glykovaný hemoglobin je 6,5 %, je obvykle nadmíru spokojen, 
jak pěkně ta jeho cukrovka vypadá. I přes úpornou snahu vysvětlit 
diabetikům rozdíl v podstatě a cílových hodnotách glykémie a HbA1c, 
končívá mé úsilí často neúspěchem. Přispět k lepšímu pochopení sou-
vislosti mezi glykémií vyjadřující aktuální kompenzaci a glykovaným 
hemoglobinem charakterizujícím kompenzaci chronickou se snažila 
studie ADAG. Její primární cíl, tj. zodpovědět otázku, zdali může-
me hodnoty glykovaného hemoglobinu vyjádřit pomocí průměrné 
glykémie (v mg/dl či mmol/l) se podařilo naplnit. Jde to. Výsledkem 
je rovnice, popisující matematickou závislost těchto dvou parametrů 
na základě lineární regresní analýzy. Vzhledem k velikosti studie 
a statistické významnosti lze usuzovat, že je tento vztah platný pro 
většinu osob s diabetem. Studie měla jistě svá omezení. Studována 
nebyla dětská populace, statistická síla pro srovnání jednotlivých 
etnik nebyla zcela dostačující, zařazeni byli pouze pacienti s relativně 
stabilním diabetem atd. I samotný lineární vztah mezi HbA1c a AG je 
zatížen určitou mírou rozptylu (viz obrázek). Hlavní otázkou zůstává, 
jak se s výsledky studie ADAG naloží. Nahradí průměrná glykémie při 
klinickém hodnocení glykovaný hemoglobin, nebo se pouze přičlení 

STUDIE ADAG

HbA1c

(%; DCCT)

průměrná glykémie (eAG)

mg/dl (95% CI) mmol/l (95% CI)

5 97 (76–120) 5,4 (4,2–6,7)

6 126 (100–152) 7,0 (5,5–8,5)

7 154 (123–185) 8,6 (6,8–10,3)

8 183 (147–217) 10,2 (8,1–12,1)

9 212 (170–249) 11,8 (9,4–13,9)

10 240 (193–282) 13,4 (10,7–15,7)

11 269 (217–314) 14,9 (12,0–17,5)

12 298 (240–347) 16,5 (13,3–19,3)

Tab. č. 1: Vypočtená (estimated) průměrná glykémie

k této hodnotě jako další prostředek pro vyjádření dlouhodobé kom-
penzace diabetu? Stane se průměrná glykémie součástí doporučených 
postupů a budeme na základě této hodnoty upravovat své léčebné 
strategie? Bude průměrná glykémie novým dorozumívacím pro-
středkem při edukaci pacientů a objasňování významu dlouhodobé 
kompenzace diabetu, případně glykemické paměti? K zodpovězení 
těchto otázek bude nezbytné další zkoumání a ověřování vztahu mezi 
HbA1c a AG. Podstatné bude rovněž stanovisko předních světových 
diabetologických organizací k této problematice a zejména pak proces 
implementace tohoto parametru do klinické praxe.

AGmg/dl = 28,7×HbA1c−46,7
AGmmol/l = 1,59×HbA1c−2,59

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

Obr. č. 1: Lineární regresní analýza korelace glykovaného hemoglo-
binu (A1c) a odhadnuté průměrné glykémie (AG)
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Léčba inzulínovou
pumpou pro praxi
Pavlína PiXhová, Kateřina Štechová

Recenze

Celosvětově přibývají důkazy o terapeutických výhodách kontinuálního podávání inzulínu 
nejenom diabetikům 1. typu, ale také nemocných s diabetem 2. typu. I v České republice již 
dávno neplatí, že inzulínové pumpy jsou výlučně doménou specializovaných pracovišX – téměř 
každý odborný diabetolog se může setkat s vedením nemocného na inzulínové pumpě. Stejně 
tak byl měl být o principech a technice CSII informován praktický lékař, který má diabetiky na 
inzulínové pumpě ve své dispenzarizaci.

Autorky publikace – diabetoložka MUDr. Pavlína PiXhová a doc. MUDr. Kateřina Štecho-
vá, Ph.D., přinášejí ve své knize praktický pohled na problematiku léčby inzulínovou pumpou 
a nabízejí přehledný a užitečný manuál léčby. Nezapomínají ani na pohled diabetika – jiný 
zorný úhel (než jen pohled terapeuta) na tutéž problematiku je nejen zajímavý a mnohdy možná 
překvapující, ale především pomůže korigovat očekávání lékaře ve vztahu ke svému pacientu 
a pomoci nastavit reálné cíle a vhodnou cestu jejich dosažení.

Recenze publikace se ujali dva přední čeští diabetologové – prof. MUDr. Milan Kvapil, 
CSc., MBA a prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc. z Centra diabetologie ve FN Motol. 
Kniha vychází v červnu 2009 v Nakladatelství GEUM. 

Nakladatelství GEUM, Semily, ISBN 978-80-86256-64-1, A5, váz., 190 stran, 330 Kč
Distribuce knihy: GEUM, Nádražní 66, 513 01 Semily, e-mail: geum@geum.org,
tel./fax: 481 312 858

Pavlína Pi	hová, Kateřina Štechová

Léčba
inzulínovou pumpou

pro praxi

• Nošení inzulínové pumpy

Léčba inzulínovou pumpou vyžaduje trvalé nošení přístroje, 
který „se stává součástí těla diabetika“, je připojen po celých 24 hodin 
denně. Vedle praktických přístupů, jako je učit se zavádět kanylu 
a plnit zásobník, nosit pumpu pohodlně a bezpečně, je nezbytně nutné 
uvědomit si a být srozuměn s tím, že přítomnost inzulínové pumpy 
znamená viditelnou známku přítomnosti nemoci – T1D. 

Starostí většiny diabetiků, nově nastavovaných na léčbu inzu-
línovou pumpou, bývá, jakým způsobem pumpu nosit. Vzhledem 
k technickému pokroku v posledních letech došlo ke značné minia-
turizaci přístrojů, takže dnešní inzulínové pumpy mohou být snadno 
zaměnitelné s pagerem či mobilním telefonem. Proto je i velká část 
uživatelů nosí v pouzdrech na pásku či jen prostě zasune do kapsy 
kalhot, sukně či košile. Nicméně, různá místa vpichu kanyly ovlivní 
i způsob nošení pumpy. V případě vpichu do podkoží břicha nebo 
horní části hýždí se pro umístění pumpy hodí pásek či kapsa kalhot 
(obr. 8.6), u žen je možné pumpu umístit do podprsenky (obr. 8.7) 
(pokud tlačí, je možné ji vložit do dětské froté ponožky nebo měk-
kého pouzdra na mobil!), speciálního pouzdra na podprsenku (obr. 
8.8) nebo do pouzdra zavěšeného kolem krku (obr. 8.9). Při vpích-
nutí kanyly do ramene či horní části paže je vhodné pumpu umístit 
na měkký pásek na paži (obr. 8.10) nebo set protáhnout rukávem 

a pumpu vložit do náprsní kapsy košile. Analogicky při vpichu do 
horní přední části stehna je možné pumpu umístit na pásek kalhot 
či sukně, na měkký pásek (obr. 8.11) nebo do speciálního pouzdra 
na stehno (obr. 8.12). Vedle těchto možností se nekladou meze 
kreativitě jednotlivých pacientů, kteří si sami všívají kapsičky nejen 
do triček, nočních košilí, ale např. i do společenských kostýmků či 
večerních šatů. Firmy, zabývající se distribucí inzulínových pump, 
mají rovněž v nabídce celou řadu doplňků a různých pouzder pro 
usnadnění nošení pumpy. 

V případě sportování jsou pro pumpu určena pouzdra od neo-
prenových či jinak měkčených (obr. 8.12) až po speciální vodotěsná 
a nárazuvzdorná pouzdra a sportovní pásky.

Při spaní záleží na poloze ve spánku, nočním oděvu a pohodlí 
pacienta. Někteří prostě pumpu položí vedle sebe, někteří ji umístí 
na měkký pásek kolem pasu či na paži, někteří používají kapsičky 
všité dovnitř trička či noční košile. Není nutné bát se stlačení setu při 
otočení se na lůžku – sety mají mnohovrstevnou stěnu, která stlačení 
brání. Je však nutné kontrolovat dobré připevnění kanyly a popřípadě 
ji fixovat ještě proužkem náplasti a po probuzení zkontrolovat, zda 
nedošlo k povytažení kanyly či rozpojení setu.

Obecně je možno říci, že alternativ je mnoho a každý si může 
vybrat tu, která mu vyhovuje nejlépe, důležitý je přitom pocit pohodlí 
a bezpečnosti.

Úryvek z kapitoly Provoz inzulínové pumpy

Ukázka:
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Jak hluboce lze klesnout?
Studie SANDS

SANDS
Originální publikace:
Howard, B. V., Roman, M. J., Deverux, 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.

Realizace studie: 3 roky, 2008

Design: randomizovaná, multicentrická, otevřená studie 
se zaslepeným endpointem

Počet pacientů: 499

Klíčová slova:

� ateroskleróza

� diabetes mellitus 2. typu

� LDL-cholesterol

� krevní tlak

� makroangiopatie

� dyslipidémie

Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance, Nemocnice Krnov

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 od dubna 2003 do července 2007 ve čtyřech kli-

nikách v 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 
i k výraznějšímu poklesu indexu objemu levé komory (−2,4 g/m2 
vs. −1,2 g/m2; 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).
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Závěry: 

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

Komentář: 
V posledních letech jsme zahrnováni řadou klinických studií 

srovnávajících méně a více intenzivní či agresivní léčebné postupy. 
Velká většina z nich svými výsledky podněcuje k daleko razantnější 
léčbě hypertenze a dyslipidémie a to zejména u osob s diabetem. 
Zásadní rozdíl v možnostech terapeutického ovlivnění těchto 
souvisejících nemocí spočívá ale bohužel z pohledu diabetologie 
v tom, že léčebné prostředky, které máme k dispozici pro far-
makologické ovlivnění hypertenze a dyslipidémie jsou mnohem 
účinnější a především bezpečnější, než je tomu v případě diabetu. 
I proto bylo zapotřebí „sundat nohu z plynu“ a s ohledem na riziko 
hypoglykémie pečlivě zvažovat cílové hodnoty kompenzace diabe-
tu u toho kterého pacienta. Jinak tomu ale patrně bude v případě 
hypertenze a dyslipidémie, což zřetelně dokládá i studie SANDS, 
která sice nebyla zaměřená na „tvrdá“ mortalitní data, i přesto 
jsou její výsledky s ohledem na dosažené zpomalení resp. regresi 

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) −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: Výsledky studie SANDS 

STUDIE SANDS

aterosklerotického postižení velkých cév nebo snížení objemu levé 
srdeční komory nadějné. Samozřejmě i razantní snižování lipidů 
a krevního tlaku má svá rizika, o čemž svědčí frekvence výskytu 
nežádoucích účinků léků, zejména antihypertenziv v agresivně 
léčené skupině. Přínos studie SANDS spočívá zejména v tom, že 
se jedná o první studii zaměřenou na současné razantní snížení 
hodnot krevního tlaku a LDL-cholesterolu výhradně u diabetic-
ké populace, její slabina naopak tkví v zkoumání pouze jednoho 
etnika (američtí Indiáni). Multifaktoriální intervence má v léčbě 
diabetu 2. typu svůj nesporný význam (viz kupříkladu výsledky 
„průkopnické“ studie STENO-2). Má-li význam razantní snižování 
krevního tlaku a LDL-cholesterolu, jaké bylo uplatněno u diabetiků 
v studii SANDS i s ohledem na jejich kardiovaskulární morbiditu 
a mortalitu, na to snad odpoví plánovaný follow up studie, případně 
další probíhající studie s podobným designem (např. pokračující 
větev studie ACCORD).

MUDr. Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance
Nemocnice Krnov
I. P. Pavlova 9
794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz
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Obr. č. 1: Změny IMT a indexu velikosti levé komory po 36 měsících léčby ve studii SANDS
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Hyperfunkční cystický adenom 
příštítného tělíska v thymu, popis
případu a patofyziologický rozbor

Souhrn:
Dokumentován je případ 79leté pacientky se syndromem primární hyperparatyreózy s objem-

ným cysticky přeměněným adenomem paratyreoidey v předním mediastinu v involvovaném thymu. 
Tumor velikosti 6×5,5×5 cm nevykazoval známky malignity.

Důsledkem velké fyziologické variability v utváření příštítných tělísek během ontogeneze je 
poměrně častý nález atypicky uloženého adenomu paratyreoidey v oblasti krku nebo hrudníku. 
Téměř čtvrtina všech adenomů tak vzniká mimo obvyklou lokalizaci příštítných tělísek. Přesná 
předoperační diagnostika ektopického adenomu může předejít případnému selhání chirurgického 
zákroku.

Summary:
Hyperfunctional cystic adenoma of a parathyroid gland in thymus, case history and patho-

physiological analysis
A case of 79 years old female with the syndrome of primary hyperparathyreosis and a bulky 

cystically transformed adenoma of a parathyroid gland in defunct thymus in the anterior media-
stinum is documented. 6×5.5×5cm sized tumor did not exhibit malignant signs. 

As a result of extended physiological variability of a parathyroid gland formation during 
ontogenesis, the finding of an atypically located adenoma of parathyroid gland in a cervical or 
thoracic area is relatively typical. Almost one quarter of all adenomas then develop outside the 
usual localization of parathyroid glands. An accurate preoperative diagnosis of ectopic adenoma 
may prevent a possible failure of a surgery.

Maruna, P., Campr, V., Raška, I., Horová, E., Michalská, D., Štulc, T., Broulík, P. Hyperfunkční cystický 
adenom příštítného tělíska v thymu, popis případu a patofyziologický rozbor. Kazuistiky v diabetologii 7, 
č. 2 – Endokrinologie: 22 –27, 2009.

Klíčová slova:

� adenom paratyreoidey

� hyperkalcémie

� primární 
hyperparatyreózaa

� thymus

� scintigrafie

Key words:

� adenoma of parathyroid 
gland

� hypercalcemia

� primary 
hyperparathyreosis

� thymus

� scintigraphy

Úvod:

Primární hyperparatyreóza (PHP) patří mezi poměrně časté endo-
krinopatie. Na základě epidemiologických studií je incidence choroby 
odhadována na 42 případů na 100 000 obyvatel s největším výskytem 
ve věku nad 50 let a s převahou žen v poměru 5 : 1. Onemocnění může 
probíhat asymptomaticky nebo nepoznané s minimálními klinickými 
projevy. Klasický obraz zahrnuje nefrolitiázu, hyperparatyreoidní 
osteodystrofii a biochemický obraz. Podezření na onemocnění nej-

Pavel Maruna1, 2, Vít Campr3, Ivan Raška2,
Eva Horová2, Dana Michalská2, Tomáš Štulc2, 
Petr Broulík2

1 Ústav patologické fyziologie, 1. LF UK, Praha
2 3. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. LF UK, Praha
3 Ústav patologie a molekulární medicíny, 2. LF UK a FN Motol, Praha

častěji vyplyne z biochemického nálezu hyperkalcémie, hypofosfaté-
mie a vysokého parathormonu (iPTH, intact parathyroid hormone) 
(Broulík et al. 2005).

PHP je asi v 80 procentech případů způsobena adenomem paraty-
reoidey. Dalšími 15 procenty se podílí glandulární hyperplázie, vzácnou 
příčinou je karcinom paratyreoidey. Téměř čtvrtina všech adenomů 
přitom vzniká mimo obvyklou lokalizaci příštítných tělísek při horním 
a dolním pólu laloků štítné žlázy (Del Rio et al. 2008; Thompson et 
al. 1982). Přesná předoperační lokalizace ektopického adenomu na 
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základě zobrazovacích metod tak může předejít případnému selhání 
chirurgického zákroku (Ansquer et al. 2008; Lavely et al. 2007; Soon 
et al. 2008).

Popis případu:
79letá pacientka s interní polymorbiditou byla doporučena 

k vyšetření na našem pracovišti ze spádové endokrinologické ambu-
lance s laboratorně přesvědčivou diagnózou PHP, ale bez lokalizace 
předpokládaného adenomu. Prvotní příčinou vyšetřování v místě 
bydliště byly nespecifické obtíže chronického charakteru stupňující 
se během posledních 6 měsíců, zejména pokles tělesné hmotnosti 
při zachované chuti k jídlu a dlouhodobá obstipace. V průběhu 
rozsáhlého vyšetřování, zaměřeného zejména na trávicí trakt, byly 
jediné významné odchylky nalezeny v biochemických parametrech 
– hyperkalcémie 3,5 mmol/l a elevace alkalické fosfatázy (4,82 µkat/l). 
Podezření na diagnózu PHP potvrdila plazmatická hladina iPTH 
2 185 pg/ml (normální rozmezí 10–60 pg/ml). Sonografie krku, pro-
vedená v místě bydliště pacientky, neprokázala expanzi příštítného 
tělíska. Vedlejším nálezem při sonografii byly degenerativní změny 
štítné žlázy charakteru četných kavitací.

Pacientka se léčila 10 let s arteriální hypertenzí a s depresivním 
syndromem. Před 15 lety prodělala tranzitorní ischemickou moz-
kovou příhodu. Pro pokročilé artrotické změny byla před 10 lety na 
jedné a o rok později na druhé straně provedena náhrada kolenních 
kloubů. V rodinné anamnéze bez výskytu endokrinopatií, nefroli-
thiázy a metabolických kostních onemocnění.

Při výšce 144 cm pacientka vážila 45 kg (Body Mass Index 
21,7 kg/m2). Kvůli omezené pohyblivosti pacientka potřebovala při 
chůzi oporu francouzské hole. Ve fyzikálním nálezu byla výrazná 
kyfoskolióza, ostatní nález přiměřený věku.

Biochemické vyšetření séra potvrdilo tři týdny staré nálezy z mís-
ta bydliště – výraznou hyperkalcémii 3,28 mmol/l (normální rozmezí 
2,00–2,75 mmol/l), hypofosfatémii 0,71 mmol/l (0,84–1,45 mmol/l) 
a elevaci alkalické fosfatázy 3,93 µkat/l (0,66–2,20 µkat/l). Vysoká 
hladina PTH 141,1 pmol/l (1,8–6,89 pmol/l) v kombinaci s hyper-
kalcémií a hypofosfatémií byla v souladu s diagnózou primární 
hyperparatyreózy.

Z dalších vyšetření vyplynula lehká renální insuficience s hod-
notami urey 10,7 mmol/l (2,0–6,7 mmol/l), kreatininu 177,0 µmol/l 
(44,0–104,0 µmol/l) a kyseliny močové 347 µmol/l (140–340 µmol/l). 
Koncentrace glukózy, natria, kalia, chloridů, bilirubinu a aktivity 
ALT, AST a GMT byly v mezích normy. Jako vedlejší nález zjištěna 
lehká normocytární normochromní anémie.

Denzitometrie prokázala osteoporózu skeletu s hodnotami 
v bederní páteři −3,5 SD, v celkovém proximálním femuru −3,3 SD 
a v jeho krčku −3,8 SD oproti průměru u mladých dospělých osob. Na 
skiagramech rukou byly nalezeny osteoporotické změny a kortikální 
uzurace terminálních falang. V obou zápěstích a v metakarpofalange-
álních kloubech popsány rovněž drobné intraartikulární kalcifikace. 
Jako vedlejší nález v metakarpofalangeálním kloubu levého palce 
přítomny těžké artrotické změny se zevní subluxací proximálního 
článku. Velikost ledvin na sonogramu byla v dlouhé ose pod dolní 
hranicí normy 9 cm, ale ledviny přitom bez hrubších změn, známek 
městnání i bez lithiázy. Játra nebyla zvětšena, jejich struktura byla 
homogenní, mírně zvýšená echogenita. Žlučník vyplněn velkými 
kameny a žlučovody nerozšířené.

Při ultrazvukovém vyšetření štítné žlázy a příštítných tělísek nebyl 
nalezen adenom paratyreoidey. Nezvětšená štítná žláza vykazovala 
nehomogenní strukturu, v obou lalocích vícečetné drobné uzly do 
velikosti 12 mm.

Na skiagramu hrudníku (obr. č. 1) se zobrazil polooválný ostře 
konvexně ohraničený homogenní stín, o rozměrech 6×4 cm v předo-
zadní projekci, nacházející se v levém srdečním zářezu, na bočním 
snímku uložený ventrálně. V diferenciální diagnostice uvažováno 
na prvním místě o aneurysmatu vzestupné aorty. Na snímcích dále 
popsána hyperkyfóza dextroskoliotické hrudní páteře a deformační 
spondylóza.

Na CT angiografii se diagnóza aneurysmatu nepotvrdila. Aorta 
byla pouze elongovaná, vinutě probíhající s ojedinělými vápennými 
inkrustacemi. Korelátem zmíněného RTG nálezu byl cystický útvar 
v předním mediastinu s poměrně tenkým, sytícím se lemem, velikosti 
6×5,5×5 cm, lokalizovaný vlevo od střední čáry mezi přední hrudní 
stěnou a vzestupnou aortou, ventrálně od pulmonálního konu, s těsným 
vztahem ke všem těmto strukturám (obr. č. 2–4). Útvar byl homogen-
ní, téměř vodní sytosti, s okrajem nepravidelně ztluštělým na spodní 
straně, s cévním zásobením z levé podklíčkové artérie, patrně větévkou 
mammární tepny. Nebyly známky mediastinální lymfadenopatie.

Pomocí dynamické scintigrafie s využitím methoxyisobutylisonit-
rilu (MIBI) značeného technecistanem sodným v dávce 700 MBq, 
doplněné časnou a pozdní tomografickou scintigrafií SPECT, se 
ložisko patologické akumulace radioaktivity, výrazně kontrastní na 
99mTc MIBI scintigramech ukázalo v předním mediastinu nad srdcem 
(obr. č. 5). Při hodnocení nálezu uvažováno především o tkáni pří-
štítného tělíska, ale vzhledem k omezené specificitě vyšetření pomocí 
MIBI se mohlo jednat i o nádorovou tkáň charakteru thymomu nebo 
teratomu (srovnej Caristo et al. 2007; Ceriani et Giovanella 2008). 
Scintigrafická lokalizace zhruba odpovídala útvaru popsanému na 
CT hrudníku.

Na základě výše uvedených nálezů byla pacientka indikována 
k chirurgickému řešení. Jako základní diagnóza uvedena PHP, syn-
drom laboratorní a kostní, a jako předpokládaný zdroj nadprodukce 

HYPERFUNKČNÍ CYSTICKÝ ADENOM PŘÍŠTÍTNÉHO TĚLÍSKA V THYMU, POPIS PŘÍPADU…

Obr. č. 1: Předozadní skiagram hrudníku pacientky. Stín adenomu 
velikosti 6×4 cm se v této projekci promítá do levého srdečního 
zářezu
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HYPERFUNKČNÍ CYSTICKÝ ADENOM PŘÍŠTÍTNÉHO TĚLÍSKA V THYMU, POPIS PŘÍPADU…

Obr. č. 2 – 4: CT obraz cystického tumoru předního mediastina veli-
kosti 6×5,5×5 cm s tenkým, sytícím se lemem

Obr. č. 5: Ložisko zvýšené akumulace na 99mTc MIBI skenu v před-
ním mediastinu nad srdcem

Obrázek č. 6 – 7: Mikroskopický obraz. Adenom paratyreoidey 
z hlavních buněk s širokým sklerotizovaným pouzdrem, cysticky 
změněný, místy s hemosiderinovou pigmentací
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PTH označen tumor mediastina. V diferenciální diagnostice zůstáva-
la i možnost thymomu nebo jiného tumoru mediastina v koincidenci 
s adenomem paratyreoidey. S ohledem na tuto eventualitu bylo před 
operací doplněno neurologické vyšetření. Při něm nebyla shledána 
porucha neuromuskulární transmise svědčící pro myastenia gravis. 
K úpravě výrazné hyperkalcémie, držící se mezi 3,22–3,35 mmol/l, 
byl podán intravenózně bisfosfonát (Bonviva 3 mg). Po něm se 
kalcémie postupně snížila na 2,44 mmol/l. Pacientka se o 2 týdny 
později podrobila chirurgickému výkonu, resekci nádoru předního 
mediastina. K histologickému vyšetření byl odeslán cystický tumor 
o rozměrech 70×45×19 mm. Operační výkon proběhl bez komplikací 
a ke komplikacím nedošlo ani v pooperačním průběhu. 

Při makroskopickém ohledání byl popsán kolabovaný cystický 
tumor s bělavou stěnou širokou 3 mm. Mikroskopicky bylo potvrzeno, 
že se jedná o adenom paratyreoidey z hlavních buněk obdaný širokým 
sklerotizovaným pouzdrem, cysticky změněný, místy s hemosideri-
novou pigmentací. V okolí tumoru nalezena tuková tkáň s drobnými 
lymfoidními shluky bez Hassalových tělísek, které mohly pocházet 
z involvovaného thymu. 

Diskuse:
Složitá embryogeneze příštítných tělísek, odehrávající se mezi 

4. a 7. týdnem gravidity, vysvětluje značnou fyziologickou varia-
bilitu v jejich počtu a uložení. Zhruba u 85 % osob jsou příštítné 
žlázy tvořeny 4 tělísky, zbývajících 15 % populace má počet tělísek 
odlišný. Podle různých autorů jsou tělíska v počtu větším než čtyři 
nacházena u 3–8 % populace a méně než čtyři u 3–7 % osob. Vedle 
abnormálního počtu je stejně časté i atypické uložení jednoho nebo 
více tělísek v oblasti krku a hrudníku. V důsledku variabilní migrace 
glandulární tkáně během embryogeneze mohou být atypická tělíska 
lokalizována kdekoliv od úhlu mandibuly až po perikard (Eslamy 
et Ziessman 2008; Fakhran et al. 2008). Většina mediastinálních 
ektopických tělísek je nalezena v předním mediastinu, méně častý je 
výskyt ve viscerálním kompartmentu mediastina, v paraesofageálním 
prostoru, v aortopulmonálním okénku nebo u pravé plicní artérie 
blízko tracheální bifurkace. Společný ontogenetický základ thymu 

a dolních příštítných tělísek vysvětluje, proč více než 80 % ektopické 
paratyreoidní tkáně v mediastinu se nachází přímo v thymu nebo 
v těsném kontaktu s ním (Gayed et al. 2005; Oh et al. 2006).

Oba páry příštítných tělísek se formují během 4. týdne em-
bryogeneze. Horní žlázy vznikají ze 4. žaberního oblouku, dolní 
se vytváří ze 3. žaberního oblouku. Po oddělení od stěny faryngu 
migrují kaudálním směrem a v 7. týdnu gravidity se dostávají do 
své definitivní polohy. Třetí výchlipka faryngu představuje kromě 
dolních příštítných žláz také základ pro vznik thymu. Thymus bě-
hem embryogeneze sestupuje ze stěny faryngu podle karotidy do 
předního horního mediastina. V průběhu migrace se mohou malé 
fragmenty thymu oddělit a adherovat k okolním strukturám, jako 
jsou karotické artérie, jugulární žíly nebo okolní nervy (Saggese et 
al. 2002). Thymus i dolní příštítná tělíska sledují během sestupu krč-
ními prostory stejnou cestu. Proto není velkou vzácností nález tkáně 
thymu v krční oblasti nebo naopak tkáně paratyreoidey v mediastinu 
(Ravipati et al. 2008; Kim et al. 2007). Vzácným nálezem je nicméně 
současný výskyt a těsný vztah obou tkání v ektopické lokalizaci, kdy 
ektopická tkáň paratyreoidey přiléhá nebo je začleněna do ektopické 
krční tkáně thymu (Tallqvist et Grahne 1966; Ellis et Knight 1969; 
Casewell et Fennell 1970).

Abbas et al. (2007) uvádí výskyt ektopického adenomu paraty-
reoidey v předním mediastinu u 4,3 % (3/70) pacientů s diagnos-
tikovanou PHP. Na větším souboru došli k podobným výsledkům 
Phitayakorn a McHenry (2006). Mezi 231 pacienty operovanými pro 
PHP nalezli zmínění autoři ektopické příštítné tělísko u 37 pacientů 
(16 %). V 62 % (23/67) se jednalo o ektopii dolního tělíska. U těchto 
23 pacientů bylo v 7 případech (30 %) tělísko lokalizováno v thymu, 
v 5 případech (22 %) v předním horním mediastinu mimo thymus, 
u 5 pacientů (22 %) ve štítné žláze, u 4 pacientů (17 %) v tyrothy-
mickém ligamentu a u 2 pacientů (9 %) submandibulárně. Naproti 
tomu ektopická horní tělíska byla ve stejné studii nejčastěji nacházena 
v tracheoezofageální rýze (6/14 pacientů, 43 %), retroesofageálně 
(3/14, 22 %) a v zadním horním mediastinu (2/14, 14 %). U pacientů 
s retrosternálním příštítným tělískem byla sestamibi scintigrafie
(99mTc-MIBI scintigrafie) pravdivě pozitivní v 81 % a falešně negativní 
v 19 % případů.

HYPERFUNKČNÍ CYSTICKÝ ADENOM PŘÍŠTÍTNÉHO TĚLÍSKA V THYMU, POPIS PŘÍPADU…

typ lokalizace

A uvnitř pouzdra štítné žlázy laterálně od nervus recurrens

B horní příštítné tělísko v tracheoezofageální rýze, v úrovni horní části štítné žlázy

C v tracheoezophageální rýze, bu` v úrovni nebo pod úrovní dolních pólů štítné žlázy

D při zadním povrchu štítné žlázy poblíž junkce nervus recurrens a arteria thyroidea inferior nebo vena thyroidea media

E dolní příštítné tělísko v blízkosti dolního pólu štítné žlázy, laterálně vzhledem ke štítné žláze a přední polovině trachey

F dolní příštítné tělísko lokalizované v tyrothymickém ligamentu nebo v horním thymu, v předozadní rovině před tracheou

G „pravé“ intratyreoideální příštítné tělísko / adenom

Tab. č. 1: Klasifikace adenomů paratyreoidey podle lokalizace, navrhovaná Perrierem et al. (2009)

Hassall Arthur Hill (1817–1894) – britský lékař a chemik, významný zejména svojí prací v oblasti veřejného zdraví a hygieny potravy. Pracoval jako lékař v Královské bezplatné nemocnici 
v Londýně, známým se stal v roce 1850 svou knihou o mikroskopických výzkumech londýnské pitné vody. Později se též zabýval zdravotními následky požívání znehodnocené potravy. Od-
borně se věnoval především léčbě nemocných plicní TBC, pro něž nalezl vhodné klima na Isle of Wight, kde založil Národní nemocnici pro léčbu nemocí hrudníku a sanatorium. V dřeni 
brzlíku objevil kulovité struktury o velikosti 20–50 µm složené z retikulárních buněk, které jsou, jak bylo později zjištěno, zdrojem cytokinu TLSP, řídícího dozrávání dendritických buněk. 
(Zdroj informací: archiv redakce)
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Vedle intrathymické lokalizace adenomu paratyreoidey, jak byla 
popsána u naší pacientky (tedy typ F podle klasifikace adenomů na-
vržené Perrierem, viz tab. č. 1) se vzácně vyskytují i případy asociace 
thymomu (aX už s myasthenia gravis nebo bez ní) s hyperparatyreózou. 
V těchto případech je hyperkalcémie navozena sekrecí PTH nebo 
PTH-related proteinu (PTHrP) přímo samotným thymomem. Rizzoli 
et al. (1994) popsal jeden z ojedinělých případů thymomu jako příčiny 
pravé ektopické PHP. Jednalo se o 25letého muže s typickým laborator-
ním obrazem PHP. Po excizi hmatného tumoru v předním mediastinu 
prokázala histologie přítomnost epitelálního thymomu, na řezech 
bez detekovatelné paratyreoidální tkáně. Buňky thymomu se barvily 
pozitivně na PTH (1–34), ale nikoli na chromogranin-A. Negativní 
bylo i barvení na PTHrP. Northern blot analýza ukázala produkci PTH 
srovnatelnou s adenomem nebo hyperplázií paratyreoidey. Současný 
výskyt thymomu a PHP je však častěji výsledkem koincidence dvou 
nádorů. Např. Triggiani et al. publikoval v r. 2006 nález velkého inva-
zivního maligního thymomu se syndromem myasthenia gravis a PHP, 
který byla navozen hyperfunkčním adenomem paratyreoidey.

Hyperfunkční cystický adenom paratyreoidey v ektopické lokali-
zaci v mediastinu, jak byl popsán u naší pacientky, je nálezem méně 
obvyklým. Cysty vznikající z paratyreoidální tkáně představují obecně 
heterogenní skupinu nálezů různého původu, různé závažnosti a různé 
klinické manifestace. Paratyreoidní cysty nacházené na krku a v horním 
mediastinu jsou jen zřídka dostatečně velké, aby měly klinický význam, 
pokud se neprojeví právě hyperfunkčním syndromem. Jestliže nález 
mikrocyst příštítného tělíska je běžný u normální populace a incidence 
stoupá s věkem v souvislosti se zvyšujícím se obsahem tuku, mak-
roskopické cysty větší než 1 cm vyžadují klinické vyšetření. Většina 
paratyreoidních cyst je afunkčních, funkční útvary představují pouze 
10–15 % známých případů. Cysty jsou nacházeny u pacientů všech vě-
kových skupin, ale nejčastěji jsou odhaleny mezi 4. a 6. dekádou života. 
Afunkční cysty jsou 2,5krát častější u žen než u mužů, naopak funkční 
cysty jsou 1,6krát častější u mužů než u žen. Uve`me ještě, že cysta 
paratyreoidey byla poprvé v literatuře popsána v r. 1880 (Sandstrom) 
a poprvé úspěšně operována v roce 1905 (Goris).

Funkční cysty se mohou, tak jako v našem případě, manifestovat 
symptomy hyperparatyreózy nebo dokonce akutní paratyreoidní krizí 
s těžkou hyperkalcémií, často vyšší než 3,8 mmol/l a s odpovídajícími 
klinickými projevy, zejména nauzeou a neurologickými poruchami 
(Phitayakorn et McHenry 2008). Asymptomatické paratyreoidní 
cysty bývají odhaleny náhodně při krční operaci nebo při zobrazova-
cím vyšetření z jiné indikace. Nicméně i velké afunkční cysty mohou 
způsobit útlak dýchacích cest, dysfagii, parézu nervus recurrens nebo 
žilní trombózu.

Velikost paratyreoidálních cyst je variabilní, v delším rozměru 
od 1 do 10 cm, přičemž průměrná velikost je udávána mezi 3 a 5 cm. 
Cysty vznikají nejčastěji z dolních příštítných tělísek a v 85 až 90 % 
případů jsou lokalizovány na krku, ale mohou být nalezeny kdekoli 
od úhlu mandibuly až do mediastina. I krční paratyreoidní cysty 
mohou zasahovat za sternum, ovšem 10 % až 15 % těchto cyst je 
kompletně uloženo v mediastinu. Bu` proto, že cysta sestupuje do 
mediastina díky své váze a negativnímu intrathorakálnímu tlaku, 
nebo aberantní mediastinální příštítná žláza roste do podoby cysty 
tak jako v našem případě.

Etiopatogeneze těchto cyst není jednoznačná. Obecně se před-
pokládá, že funkční cysty vznikají cystickou přeměnou adenomu, 
zatímco afunkční cysty se vytváří ze zbytků pharyngeální výchlipky 

nebo Kursteinerova kanálu. Do dnešního dne byly navrženy nejméně 
čtyři teorie vzniku afunkčních paratyroidálních cyst:

1)  Retence glandulární sekrece v příštítném tělísku.
2)  Zvětšení mikrocyst nebo splynutí mikrocyst do jedné velké 

cysty.
3)  Cystická degenerace příštítného tělíska.
4)  Perzistence Kursteinerova kanálu, tzv. Kursteinerovy cysty 

(Kursteinerův kanál, ductus pharyngobranchialis je úzký 
a poměrně krátký kanál spojující během embryogeneze tkáň 
paratyreoidey a thymus).

Žádná z těchto teorií není univerzálně použitelná a mechanismy 
vedoucí ke vzniku cyst se mohou případ od případu lišit. Výjimkou 
jsou funkční paratyreoidální cysty, jako u naší pacientky, které jsou 
zřejmě výsledkem cystické degenerace, infarktu nebo krvácení do 
preexistujícího adenomu.

Calandra et al. (1983) nalezl cysty paratyreoidey u 11 ze 325 
pacientů, kteří se podrobili operaci příštítných tělísek. Velikost cyst 
se pohybovala v rozsahu od 1,6 do 10 cm, průměrně 3,9 cm. Autoři 
neprokázali závislost výskytu na pohlaví nebo věku. Ve 2 případech 
si klinický obraz hyperkalcemické krize (a více než stonásobného 
zvýšení hladin PTH nad normální limit) vyžádal emergentní chi-
rurgický zákrok. V obou těchto případech byly při zákroku nalezeny 
hyperfunkční cysty degenerativně změněné a vyplněné sanguino-
lentní tekutinou. Autoři soudí, že hyperkalcemická krize mohla být 
výsledkem spontánní nekrózy a cystické degenerace preexistujícího 
adenomu paratyreoidey.

Cysty vycházející z tkáně paratyreoidey obsahují čirou, nažlout-
lou nebo hemoragickou tekutinu. Přítomnost tkáně příštítného 
tělíska ve stěně cysty je pro diagnózu rozhodující. Histopatologicky 
jsou charakterizovány hladkým vnitřním povrchem s jednovrstvým 
cylindrickým nebo kubickým epitelem, barvícím se pozitivně na gly-
kogen. Analýza aspirátu obvykle ukazuje vysokou koncentraci PTH. 
Afunkční léze mají koncentraci PTH v cystické tekutině v rozmezí od 
několika set do 400 000 pg/ml a současně normální koncentrace PTH 
v séru. U funkčních cyst dosahují koncentrace PTH v cystě několika 
milionů pg/ml. Otázkou zůstává vztah mezi koncentrací PTH uvnitř 
cysty a v systémové cirkulaci, respektive mechanismus, kterým vysoké 
cystické koncentrace PTH přispívají ke zvýšení plazmatických hladin 
PTH. Vedle vlastní masy paratyreoidálních buněk se může uplatňovat 
i zvýšená permeabilita stěny cysty nebo větší perfuze stěny cysty, které 
umožní průnik PTH z cystické tekutiny do cirkulace.

Vzácnou klinickou entitou jsou atypické cystické adenomy para-
tyreoidey. Tyto adenomy mají některé patologické rysy karcinomu, 
ale postrádají jednoznačné znaky maligní leze, jako angioinvazi nebo 
metastazování. V mikroskopickém obraze se vyznačují přítomností 
fibrózních pruhů, kapsulární invazí, mitotickou aktivitou a shluky 
velkých atypických buněk. Tyto nálezy ale nejsou uznávány jako ab-
solutní kritéria pro malignitu, protože mohou být patrny i u některých 
adenomů. Klinické chování atypických adenomů je nepředvídatelné. 
Jediným spolehlivým rysem pro odlišení od karcinomu je přítomnost 
nebo absence lokální recidivy nebo vzdálených metastáz.

Chirurgické řešení je metodou volby u funkčních a jinak sym-
ptomatických cyst paratyreoidey. U afunkčních cyst je možné zvolit 
aspiraci, sklerotizaci nebo chirurgickou excizi. Aspirace tenkou 
jehlou přináší cytologickou diagnózu a může být u afunkčních lezí 
pokládána za metodu kurabilní, protože vede k regresi cysty bez 
tendenci k recidivě. Pro rekurentní leze je vhodnější skleroterapie 
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tetracyklinem nebo alkoholem. Je to metoda účinná, ale spojená 
s rizikem následné fibrózy a obrny nervus recurrens. V případě, že 
aspirace není bezpečně proveditelná, cysta se po aspiraci obnovuje 
nebo diagnóza zůstává nejasná, je na místě chirurgická excize. Pro 
léčbu afunkčních paratyreoidálních cyst v mediastinu platí stejné 
principy jako pro cysty na krku.

Závěr:
Ektopická lokalizace hyperfunkčního adenomu příštítného tělís-

ka v tkáni thymu je odrazem jednak společného vývojového základu 
obou těchto tkání, jednak velké fyziologické variability v utváření 
příštítných tělísek. Z klinického hlediska je předoperační lokalizace 
atypického adenomu paratyreoidey nezbytná pro plánování chirur-
gického zákroku a může předejít jeho případnému selhání.
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V březnu tohoto roku se na zámku Štiřín uskutečnilo za spolupořada-
telství Evropské asociace pro studium obezity (EASO) a Endokrinologic-
kého ústavu v Praze mezinárodní obezitologické setkání – Björntorpovo 
sympozium (blíže se mu věnuje zpráva MUDr. Jana Poláka, Ph.D., kterou 
najdete na následujících stránkách). Hlavním organizátorem sympozia byl 
doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prezident EASO a ředitel 
EÚ, spolu s prof. Thorkildem Sørensenem z Kodaňské univerzity.

Doc. Hainera jsme požádali o odpovědi na několik otázek. 

Pane docente, březnové sympozium neslo jméno prof. Per Björn-
torpa. To mělo jistě svůj důvod…

Důvodů existuje několik. Per Björntorp byl prvním preziden-
tem EASO. Zdůrazňoval potřebu spolupráce v obezitologii napříč 
Evropou, nutnost spolupráce zkušených badatelů a mladých vědců 
– vytvoření platformy pro výměnu názorů mezi nimi. To se tady 
podařilo, což bylo velmi důležité; pozvání na sympozium přijalo 15 
špičkových pracovníků – vědců i kliniků z tohoto oboru z Evropy, 
ale i z Ameriky, zúčastnila se ho řada mladých pracovníků, kteří tu 
prezentovali své postery. A byly tu čilé, neformální diskuse, kdy se 
mnohdy celou  hodinu živě diskutovalo u jednoho posteru.

Pak je tu význam práce Per Björntorpa v rámci klinického výzku-
mu v obezitologii a hlavní fokus jeho zájmu – abdominální obezita. 
V této oblasti provedl řadu průkopnických studií.

S prof. Björntorpem jsme se setkávali při přípravě 13. Evropského 
kongresu o obezitě, který se konal v Praze v roce 2004. Per navrho-
val v návaznosti na tento kongres zorganizovat satelitní sympozium 
– v Praze nebo jejím blízkém okolí. Do těchto plánů bohužel zasáhla 
jeho smrt na podzim roku 2003. Připravované sympozium se o rok 
později v rámci pražského kongresu uskutečnilo, ale letošní setkání 
se po pěti letech vrací k jeho původní vizi.

Jak bude podrobněji zmíněno v článku MUDr. Poláka, Björn-
torpovo sympozium v mnoha ohledech vybočilo z rámce obvyklého 
pro podobné odborné akce. Mělo nějaký předobraz, pokud jde o or-
ganizační uspořádání?

Mezinárodní asociace pro studium obezity (IASO) organizuje 
Stockova sympozia. Prof. Michael Stock byl vynikající fyziolog 

s širokými klinickými znalostmi, který byl průkopníkem studia ter-
mogeneze a energetických bilancí při obezitě. Na jeho počest se od 
roku 2002 pořádají pravidelná, komorně laděná setkání odborníků 
v obezitologii.

V případě Björntorpova sympozia byl kladen ještě větší důraz na 
komunikaci mezi mladší generací (30–35 let) a zkušenými staršími 
odborníky. To byl myslím největší vklad a také vzor pro budoucí 
podobné akce.

Výhodou bylo, že sympozium v tomto rozsahu jsme mohli při-
pravit vlastními silami, ve spolupráci EASO a Endokrinologického 
ústavu. S organizací pomáhala také většina českých účastníků.

Jak sami účastníci sympozium hodnotili a jak se jim líbilo ve 
Štiříně?

Hodnocení účastníků bylo velmi pozitivní. Byli velice spokojeni 
s charakterem sympozia, který umožnil hlubší pohled na danou pro-
blematiku. Sympozium bylo zaměřeno spíše na „basic science“, i když 
zahrnovalo i klinické aspekty a účastnila se ho řada kliniků. 

Bylo to skutečně něco nového oproti velkým kongresům. 
Štiřín nám nedopřál pěkné počasí, ale organizace byla perfektní 

a prostředí štiřínského zámku atraktivní. Výběrem místa konání 
jsme se záměrně vyhnuli lákadlům, která nabízí Praha. V rámci spo-
lečenského programu jsme připravili exkurzi do Velkopopovického 
pivovaru, která měla velký ohlas. Byl organizován také ranní běh v zá-
meckém parku (který přivítali především skandinávští účastníci).

Sympozium mělo příjemnou atmosféru – myslím, že Per by z toho 
měl radost, byl vždy velmi otevřený a přátelský k mladým lidem.

Můžeme v budoucnu očekávat další podobné akce?
Letošní sympozium by se mělo stát začátkem nové tradice pravi-

delných Björntorpových sympozií, která se budou konat každý druhý 
rok. V mezidobí budou organizována klinicky orientovaná setkání, 
pravděpodobně s více účastníky.

Za rozhovor poděkovala Gabriela Bjalkovská

Na úvod k Björntorpovu 
sympoziu

Sborník abstrakt přednášek i posterů prezentovaných na Björntorpově sympoziu je dostupný 
na internetových stránkách Endokrinologického ústavu
(http://www.endo.cz – v rubrice Ke stažení)
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Zpráva ze sympozia

Per Björntorp Symposium Štiřín 2009
zámek Štiřín, 24.– 27. března 2009

Jan Polák

Etiopatogenetický vztah mezi nadměrnou akumulací tukové 
tkáně a vznikem diabetes mellitus 2. typu je znám již dlouhá dese-
tiletí. Díky vědeckému pokroku v této oblasti jsme v současné době 
o několik kroků blíže pochopení molekulárních a buněčných mecha-
nismů, které za touto vazbou stojí. Popsaných faktorů, mechanismů 
a dysregulací v tukové tkáni vedoucích ke snížené inzulínové citlivosti 
periferních tkání a/nebo k dysfunkci pankreatických beta buněk je 
celá řada, ovšem spojujícím faktorem, který jako červená nit probíhá 
celou toto problematikou, je velikost tukových buněk (adipocytů) 
a jejich umístění v podkožní abdominální, gluteální či viscerální loka-
lizaci. Této problematice bylo věnováno historicky první sympozium 

organizované Evropskou společností pro studium obezity (EASO) 
a pojmenované na počest zakladatele oboru obezitologie, Per Björn-
torpa. Proběhlo v jarních dnech 24.–27. března 2009 v prostorách 
zámku Štiřín nedaleko Prahy a jako podtitul neslo heslo „Differential 
roles of the various adipose compartments in obesity“ (Odlišná úloha 
tukové hmoty v různých lokalizací při obezitě). Organizační záštitu 
nad tímto sympoziem převzal Endokrinologický ústav vedený doc. 
MUDr. Vojtěchem Hainerem, CSc., který je zároveň prezidentem 
EASO. Následující text by měl poskytnout náhled na některé zajímavé 
aspekty a myšlenky prezentované během sympozia.

Nejprve bych rád poukázal na smysl a organizační jedinečnost 
tohoto podniku, který se v mnoha ohledech vymyká tradičnímu 
schématu klasických sympozií. Smyslem tohoto unikátního setkání 
bylo přivést na jedno místo, do jedné místnosti špičkové světové od-

Per Björntorp
(25. 5. 1931–10. 10. 2003)

jako hostující profesor na Rockefeller University 
a Columbia University v New Yorku a na Univer-
sitat de Barcelona. 

Během své 45leté vědecké činnosti publiko-
val více než 500 odborných článků. Připomeňme 
také jeho editorský počin – International Text-

book of Obesity (Wiley, 2001). V letech 1983–1989 byl šéfredak-
torem International Journal of Obesity.

Získal řadu mezinárodních ocenění. V roce 1983 se stal v po-
řadí druhým laureátem „Willendorf Award“, udělované Interna-
tional Association for the Study of Obesity. V roce 1990 mu byla 
udělena „Söderberg’s Award“ (Torsten and Ragnar Söderberg 
Foundations), v roce 2000 „Friedrich Wassermann Award“ (Eu-
ropean Association for the Study of Obesity) a v roce 2002 „W. 
Henry Sebrell Jr. Award“ (Weight Watchers Foundation). 

Vedle profesních úspěchů připomínají současníci prof. 
Björntorpa jeho skromnost, velkorysost a otevřenost, a také jeho 
zájmy – komorní hudbu (sám hrál na violoncello), gastronomii 
a plachtění. 

Jeho životní pouX se uzavřela 10. října 2003. Jeho odkaz je 
však stále živý, jak dokazuje i letošní Björntorpovo sympozium.

(bag)

Profesní dráha Dr. Per Björntorpa je svázá-
na s Univerzitou v Göteborgu a Sahlgrenovou 
fakultní nemocnicí. V roce 1977 se zde stal 
profesorem vnitřního lékařství a až do roku 1996 
vedl katedru vnitřního lékařství.

Per Björntorp byl průkopníkem v klinickém 
výzkumu – charakteristická přitom byla jeho hloubka i šíře 
zaměření. 

Jeho zájem o metabolismus a metabolickou kontrolu na 
buněčné úrovni ho přivedl k závažným klinickým problémům 
souvisejícím s diabetes mellitus 2. typu, obezitou a kardiovas-
kulárními chorobami. Věnoval se studiu biologie tukové tkáně, 
etiologie obezity, a zejména vztahů mezi nadbytkem tukové 
tkáně a metabolickými odchylkami. Významně přispěl k poznání 
úlohy abdominální obezity v rozvoji kardiometabolických rizik. 
Je považován za jednoho z „otců“ metabolického syndromu. 
V posledních letech se zaměřil na souvislost stresu a aktivity 
HPA osy, na vztah stresových reakcí k abdominální obezitě, in-
zulínové rezistenci a diabetu. Jeho souborná práce na toto téma 
byla publikována v Obesity reviews v roce 2001. 

Díky své výzkumné činnosti získal Per Björntorp velké 
mezinárodní renomé. Aktivně se věnoval rovněž výuce. Působil 

curriculum vitae

E
N

D
O

K
R

IN
O

L
O

G
IE

KazuDia_2-09.indd   29 18.6.2009   2:34:30



30 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 2/2009

E
N

D
O

K
R

IN
O

L
O

G
IE

borníky z oblasti obezitologie a metabolismu tukové tkáně společně 
s mladými nadějnými vědeckými i klinickými pracovníky (převážně 
z Evropy a USA). Tento model si kladl za cíl umožnit intenzivnější 
osobní interakci mezi oběma skupinami. S tímto cílem souvisel i výběr 
místa konání, kdy byla cíleně vybrána lokalita mimo ruch a lákadla 
velkoměsta (kulturní i společenská). Tomuto zadání ideálně odpoví-
dalo komorní prostředí štiřínského zámečku. Z identických cílů pak 
vyplýval i počet účastníků sympozia, který byl logicky velmi omezený 
a v konečném součtu činil 14 zvaných řečníků, kteří přednášeli pro 
auditorium složené z 37 delegátů. Úkolem zvaných řečníků bylo 
shrnout v přehledové „state-of-the-art“ přednášce v rozsahu 30 minut 
současné poznání v oboru, kterým se po většinu svého života zabý-
vají. Po každé přednášce následoval bohatý 20minutový prostor pro 
následující interaktivní diskusi, ve které mohly být jednotlivé aspekty 
dané problematiky rozebírány do hlubších podrobností, samozřejmě 
s aktivním zapojením auditoria. 

V programu byla probrána problematika lokalizace a biologie 
tukové tkáně, etiopatogeneze obezity a vzniku přidružených metabo-
lických komplikací. Prostor byl věnován i genetice obezity, zastoupeny 
byly rovněž přednášky z oblasti epidemiologie a preventivní medicíny, 
jakož i výzkumné práce provedené na zvířecích modelech. Klinicky 
orientovaná sdělení byla zaměřena na přenesení výsledků ze zá-
kladního výzkumu do klinické praxe. Odborná kvalita jednotlivých 
přednášek byla brilantní, což se odvíjí od vědecké kvality a věhlasu 
přednášejících, mezi které pařili Peter Arner, John Yudkin, Karine 
Clément, Ulf Smith, Thorkild Sørensen, Steven Heymsfield, Max 
Lafontan, Saverio Cinti, Michael Jensen, Renato Pasquali, Jean-
-Pierre Després, John Kral, Ram Weiss a Jaap Seidell, kteří jsou díky 
přesahu své práce známí i mimo oblast obezitologie a metabolismu. 
V následujícím textu jsem se pokusil ve zkratce postihnout hlavní 
myšlenky představené jednotlivými přednášejícími. Prostorové mož-
nosti tohoto sdělení nedovolují podrobnější výklad jednotlivých jevů 
a pro hlubší studium doporučuji odpovídající referenci uvedenou na 
konci tohoto příspěvku. 

Ulf Smith 
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Švédsko

Tukové buňky nejsou stacionárními zásobníky energie v podobě 
lipidů. Během života jedince určitý počet buněk zaniká a nové adi-
pocyty vznikají. Schopnost diferenciace nových adipocytů ze svých 
nezralých prekurzorů (preadipocytů) se zdá být velmi důležitým 
faktorem, který do značné míry definuje metabolické nastavení celé 
tukové tkáně a tak i riziko vzniku metabolických a dalších komplikací 
spjatých s obezitou. Překvapivě bylo zjištěno, že u obézních jedinců je 
schopnost diferenciace nových adipocytů z přítomných preadipocytů 
snížena a negativně koreluje s BMI (Body Mass Index, index tělesné 
hmotnosti). Jaké to má důsledky? Za podmínek nadbytku energie 
(zejména lipidů) v potravě a snížené pohybové aktivity (utilizace lipi-
dů) dochází k hypertrofii stávajících adipocytů, které tak působí jako 
pufrovací mechanismus a omezují ukládání lipidů v jiných orgánech. 
Při dosažení určité kritické velikosti adipocytu ovšem začíná být 
jeho velikost limitující pro správnou funkci tukové buňky, dochází 
k celé řadě procesů, které nakonec vedou k produkci prozánětlivých 
cytokinů v tukové tkáni (a jejich sekreci do cirkulace), hypoxii tukové 
tkáně a odumření hypertrofovaných adipocytů. Současně s těmito 
změnami se rozvíjí inzulínová rezistence a další metabolické kom-

plikace spojené s obezitou. V takovémto prostředí je jednou z přiro-
zených obranných reakcí organismu zahájení tvorby nových (malých) 
adipocytů, které se mohou zapojit do pufrování lipidů a poněkud 
tak metabolicky „odlehčit“ ostatním přetíženým hypertrofovaným 
adipocytům. U jedinců, kteří mají dobrou schopnost diferenciace 
nových tukových buněk z preadipocytů, se rozvíjí hyperplastický 
typ obezity, který není natolik metabolicky nepříznivý v porovnání 
s hypertrofickým typem obezity. Poznání mechanismů, které jsou 
zodpovědné za omezenou schopnost vzniku nových adipocytů, tak 
nabývají na důležitosti. Z dosud provedených experimentů bylo 
prokázáno, že unikátní úlohu i v tomto ději sehrává TNF-α (Tumor 
Necrosis Factor-alfa), který je mimo jiné produkován přímo v tukové 
tkáni in situ za situace nadměrně velikých adipocytů. Zvýšená hladina 
tohoto cytokinu významně omezuje diferenciační schopnosti prea-
dipocytů, pravděpodobně díky interakci se signalizační kaskádou 
označovanou jako Wnt (z anglického wingless). Tímto mechanismem 
je snížený vznik nových adipocytů a jedinec je predisponován k hy-
pertrofii adipocytů a ukládání lipidů mimo tukovou tkáň – se všemi 
metabolickými následky. 

Steven B. Heymsfield 
Merck&Co, New Jersey, USA

Pokrok ve výzkumu i klinické péči o obézní pacienty není mys-
litelný bez metod popisujících kompozici těla a případně změny za 
dané časové období či po určitém terapeutickém zásahu. Tělesná 
hmotnost neumožňuje adekvátní posouzení tělesné kompozice, 
zejména s ohledem na množství tělesného tuku, proto byly postupně 
zdokonalovány metody, která by podaly více informací o tom, jaké 
tkáně a v jakém poměru se na stavbě těla podílejí. Prvním úspěšným 
pokusem bylo použití metody podvodního vážení, kdy se při výpo-
čtech pracuje s dvou-kompartmentovým modelem lidského těla, který 
na základě odlišné hustoty tkání rozlišuje mezi tukovou a svalovou 
hmotou. S pokrokem techniky byla i do klinické praxe zavedena 
metoda bioimpedanční, založená na rozdílném odporu tukového, 
tuku-prostého (svalového) a vodního prostředí elektrickému proudu 
o různých frekvencích. S dalším rozvojem výpočetní techniky a ná-
stupem výpočetní tomografie byl umožněn ještě preciznější popis 
jednotlivých tukových depozit. V současné době jako zlatý standard 
slouží analýza založená na absorpci rentgenových paprsků o různé 
intenzitě (DEXA, Dual-energy X-Ray Absorptiometry), která vedle 
použití v měření kostní denzity je i téměř rutinní klinickou metodou 
v obezitologii. Pro výzkumné účely jsou dostupné i metody velmi 
sofistikované, založené na použití magnetické rezonance (MRI) 
a pozitronové emisní tomografie (PET). Za pomoci těchto metod je 
možné měřit i molekulární složení jednotlivých orgánů (obsah tuku 
ve svalové tkáni, jaterním parenchymu), případně jejich metabolickou 
aktivitu. Dostáváme se tak ke komplexnímu zhodnocení distribuce 
tukové tkáně a její funkce na úrovni atomární-molekulární-celulární-
-orgánové-celotělové. Zobrazovací metody jsou v současné době vel-
mi silným nástrojem metabolického výzkumu. Od pouhého zobrazení 
a kvantifikace tkání se jejich použití posunuje ke studiu dynamických 
procesů a jistě se dá v budoucnosti očekávat jejich další rozvoj.

Karine Clément 
INSERM, Nutriomique, Paris, Francie

Epidemie obezity šířící se na Zemi je dána interakcí mezi faktory 
životního stylu a genetickou výbavou jedince. Obezita je charakterizo-
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vána polygenní dědičností, na jejím genetickém pozadí se tedy podílí 
mnoho (snad několik desítek až set) genů. Existují také vzácné formy 
monogenně podmíněné obezity (zejména mutace genů v systému 
leptinu, jeho receptorů a další signalizace v hypothalamu – melano-
kortinový systém) a několik vzácných syndromů (Prader-Williho, Bar-
det-Biedlův, Cohenův syndrom), součástí jejichž fenotypu je i obezita 
– ovšem v celopopulačním měřítku je jejich význam velmi malý, snad 
s výjimkou mutací v melanokortinovém receptoru (MC4R), které 
dosahují prevalence v různých populacích od 0,6 % do 5,8 % (v ČR 
2,4 %) a jsou typické vznikem obezity v raném dětství. Ani u těchto 
známých jednotlivých mutací ovšem není situace zcela snadná, neboX 
obezita nevzniká u všech postižených jedinců. Ještě obtížnější je 
ovšem studium typické polygenní obezity, kde byly dosud popsány 
stovky jednotlivých genů více nebo méně asociovaných s fenotypem 
obezity. Novým trendem přinášejícím zcela nový pohled na genetiku 
jsou technologie celo-genomových asociačních studií (genom-wide 
scans), s jejichž pomocí byly identifikovány nové geny asociované 
s BMI (FTO, MC4R, PFKP, INSIG2, TMEM18, KCTD15, GNPDA2, 
SH2B1, MTCH2, NEGR1). Mechanismy, jakými mohou přispívat ke 
vzniku obezity, nejsou ovšem známé. Dalším slibným směrem vývoje 
se zdá být integrace technologií, které sdílejí koncovku „-omické“: 
jejich příkladem je právě zmíněná metoda „genomického výzkumu“, 
kterou je ovšem možno dále kombinovat s plošným výzkumem genové 
exprese sta tisícovek genů najednou v různých tkáních (včetně tukové), 
tedy „transkriptomickou analýzou“ a s metodami „metabolomickými“, 
jejichž smyslem je analýzy několika set tisíc biochemických analytů 
např. v krvi či moči daného jedince, v jedné analýze. Integrace těchto 
dat vyžaduje náročné statistické zpracování prezentované často formou 
asociačních map. Budoucnost ukáže, jak daleko tyto postupy posunou 
naše poznání v oblasti etiopatogeneze obezity.

Peter Arner 
Karolinska Institutet, Stockholm, Švédsko

Metody měření velikosti adipocytů jsou používány již 40 let 
a řada vědeckých týmů předložila významné poznatky založené 
na této metodě. Přestože velikost adipocytů je v jednotlivých lo-
kalizacích u lidských subjektů velmi proměnlivá, v průměru mají 
obézní jedinci tukové buňky větší než neobézní, i když existují 
i štíhlí jedinci s velkými adipocyty a naopak. Na rozvoji inzulíno-
vé rezistence a riziku aterosklerózy se tuková tkáň podílí jednak 
uvolňováním volných mastných kyselin, které mohou mít na ostatní 
inzulín-senzitivní tkáně negativní vliv, jednak zvýšenou produkcí 
prozánětlivých či sníženou produkcí protizánětlivých cytokinů. 
Všechny tyto funkce jsou úzce spjaty s velikostí adipocytu, a to jak 
u obézních, tak u štíhlých jedinců. Velké adipocyty produkují větší 
množství volných mastných kyselin (vyšší úroveň bazální lipolýzy) 
a více prozánětlivých cytokinů (TNF-α, interleukin 6). Na úrovni 
celého organismu pak mají jedinci s hypertrofovanými adipocyty větší 
obvod pasu, nižší HDL-cholesterol, vyšší poměr ApoB/ApoA a nižší 
citlivost k inzulínu než jedinci s malými adipocyty při stejném BMI. 
Mechanismy, případně genetické determinanty regulující diferenciaci 
nových adipocytů a tudíž i sklon k hypertrofické či hyperplastické 
obezitě jsou v současné době předmětem výzkumu. Zajímavé je 
rovněž zjištění, že počet adipocytů je determinován během dospívání 
a poté, v průběhu života, probíhá obnova tukových buněk rychlostí 
cca 10 % za rok. Obézní pacienti mají více tukových buněk než štíhlí 
díky větší rychlosti produkce.

Max Lafontan 

INSERM, Institut de Médecine Moléculaire de Rangueil, Toulouse, 
Francie

Adipocyty a triglyceridy v nich uložené představují nejdů-
ležitější zdroj zásobní energie v lidském organismu. Zásadním 
protagonistou v regulaci velikosti lipidových depozit je lipopro-
teinová lipáza, která umožňuje degradaci triglyceridů obsažených 
v plazmě (hydrolýzou molekuly triglyceridu jsou uvolněny mastné 
kyseliny a glycerol) a následně transport takto uvolněných mast-
ných kyselin do nitra adipocytu. Přes zásadní důležitost nejsou 
mechanismy vedoucí k transportu mastných kyselin do adipocytu 
přesně prozkoumány. Roli zde hraje řada transportních proteinů 
(FAT/CD36, FATP-1, FABP, caveolin 1), lipidové rafty nebo 
dokonce aktivní transport specifickou proteinovou pumpou. Na 
druhé straně degradace uložených triglyceridů je primárně řízena 
hladinou molekuly cAMP (cyklický adenosin monofosfát) ozna-
čované někdy jako sekundární buněčný posel. Molekula cAMP 
aktivuje hlavní lipolytický enzym v adipocytu, hormon-senzitivní 
lipázu. V posledních letech byla popsána nová lipolytická dráha, ve 
které centrální úlohu zaujímá atriální natriuretický peptid a jeho 
buněčný posel cGMP (cyklický guanosin monofosfát). Vedle hor-
mon-senzitivní lipázy byly recentně popsány i další adipocytární 
lipázy (ATGL), které se podílejí na bazální (nestimulované) úrovni 
lipolýzy. Konečně i transport mastných kyselin z adipocytu směrem 
ven je velmi komplexní proces, na jehož regulaci se opět podílí řada 
dosud ne přesně definovaných mechanismů a přenašečů (FABP-
4, aquaporin 7 a další). Výzkum v této oblasti je rovněž cílen na 
identifikaci potenciálních cílových struktur, které by mohly být 
ovlivněny farmakologicky.

Saverio Cinti 
Università Politecnica delle Marche, Ancona, Itálie

Všichni savci jsou vybaveni dvěma typy tukových buněk a z nich 
vytvořených tkání, které označujeme jako bílá a hnědá tuková 
tkáň. Bílé adipocyty jsou determinovány převážně ke skladování 
a poskytování energetických zásob, kdežto hnědé adipocyty jsou 
primárně termogenní elementy, jelikož jejich mitochondrie obsahují 
„zkratující“ protein UCP1 (uncoupling protein 1), vedoucí k tvorbě 
tepla místo ATP. Původní představa definovala přítomnost hnědých 
i bílých tukových buněk separátně v odlišných anatomických loka-
lizacích (tkáních). Na základě současných studií bylo prokázáno, 
že oba typy buněk existují ve tkáni společně. Důvody takovéto ko-
habitace nejsou jednoznačně známy, existují ovšem údaje o možné 
fyziologické transdiferenciaci mezi oběma typy buněk v závislosti na 
zevních podmínkách. Nepříznivé metabolické konsekvence obezity 
jsou jednoznačně spjaty s akumulací tukových depozit ve viscerální 
oblasti. Klíčovou úlohu v rozvoji prozánětlivého stavu o nízké inten-
zitě mají makrofágy, které infiltrují tukovou tkáň s rozvojem obezity. 
Až 90 % makrofágů přítomných v tukové tkáni je lokalizováno 
v okolí mrtvých či umírajících adipocytů, kde tvoří charakteristické 
„korunkovité struktury“. Viscerální tkáň u hlodavců je významně více 
infiltrována makrofágy než tkáň podkožní, a to při menší velikosti 
adipocytů. Na základě těchto nálezů lze spekulovat, že viscerální 
tuková tkáň je citlivější k hypertrofii či jiným buněčným změnám, 
které v této lokalizaci vedou k degeneraci a smrti adipocytů dříve 
(při menší velikosti) než v podkožní tukové tkáni. 
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 John S. Yudkin 

University College London, Velká Británie
Tuková tkáň je chápána jako endokrinní orgán, který se vedle 

energetické homeostázy významně podílí i na řízení zánětlivých drah 
a dalších funkcí organismu, např. fertility a kostního metabolismu. 
Asociace mezi obezitou, zejména viscerálního typu, a hladinou C- 
reaktivního proteinu (CRP) v plazmě je pouze hrubým ukazatelem 
těchto vztahů. Zajímavé postřehy přinesly studie se zvířecími modely, 
kterým byl genetickou manipulací selektivně odebrán gen pro glukó-
zový transportér (GLUT 4), a to specificky a pouze v tukové tkáni. 
Takto modifikovaná zvířata ovšem trpí rovněž výraznou inzulínovou 
rezistencí ve svalové a jaterní tkáni, indukovanou pravděpodobně 
endokrinními mechanismy, jelikož u těchto zvířat došlo zároveň ke 
zvýšení produkce retinol-vázajícího proteinu (RBP-4) z tukové tkáně, 
který má v tomto modelu nepříznivé metabolické účinky. Další důle-
žité informace byly získány při experimentech, kdy byla stárnoucím 
krysám (s rozvinutou inzulínovou rezistencí) odebrána chirurgicky 
viscerální tuková tkáň. Po tomto zákroku došlo k výraznému zlepšení 
efektu inzulínu – na hodnoty obvyklé u mladých zvířat. Tyto nálezy 
podporují tzv. „portální hypotézu“ vzniku inzulínové rezistence, kdy 
se uvažuje o zvýšeném toku volných mastných kyselin, případně 
endokrinních působků z viscerální tukové tkáně portální žilou do 
jater, kde dochází primárně k poruše inzulínové citlivosti a zvý-
šenému uvolňování glukózy. Zcela nový směr ve výzkumu vztahu 
obezita-inzulínová rezistence-ateroskleróza předznamenaly nálezy 
akumulace tukových buněk v perivaskulárních oblastech drobných 
cév, zejména v místech jejich větvení. Takto lokalizované adipocyty 
mohou svými četnými působky ovlivňovat průtok krve terminálními 
větvemi mikrocirkulace a tak regulovat tzv. „nutritivní průtok“, který 
je zároveň základní determinantou odsunu živin (glukózy i lipidů) 
do tkání. Jeho omezení vede ke snížení inzulínové rezistence tímto 
mechanismem. Jiná je pak pravděpodobně úloha perivaskulárního 
tuku v okolí velkých tepen a v epikardu, kde se zvažuje přímé spo-
lupůsobení v procesu aterogeneze, opět prostřednictvím lokálního 
působení řady proteinů produkovaných (dysfunkční) tukovou tkání. 
Také v těchto úvahách hrají dominantní roli makrofágy infiltrující 
i tato tuková depozita.

Michael D. Jensen 
Mayo Clinic, Rochester, USA

Poruchy v mobilizaci neesterifikovaných (volných) mastných 
kyselin (NEMK), zejména z podkožní tukové tkáně lokalizované 
v horní části těla (trup), pravděpodobně zásadním způsobem přispíva-
jí k metabolickým chorobám, které se s touto formou obezity spojují. 
Mechanismy, které rozhodují o tom, proč někteří jedinci ukládají tuk 
snadněji v horní (trup) než dolní (gluteo-femorální oblast) polovi-
ně těla nebo více v podkožní než viscerální oblasti, nejsou známé. 
Participovat zde mohou jak regionální rozdíly v lipolytické aktivitě, 
tak rozdíly ve schopnosti lipidy do tukové tkáně ukládat, a to jak 
v období lačnění, tak v postprandiálním čase. Za použití selektivní 
katetrizace hepatální žíly a žil derivujících krev z různých tukových 
depozit společně s využitím kombinace substrátů značených stabilní-
mi izotopy lze studovat rozdíly v metabolismu jednotlivých tukových 
depot. Těmito experimenty bylo zjištěno, že k lačné hladině NEMK 
zásadní měrou přispívá tuková tkáň z podkožní abdominální oblasti 
u obézních i štíhlých subjektů, a to z více než 60 %. Po příjmu potravy 

pak u pacientů s obezitou v horní části těla nedochází k dostatečné-
mu poklesu uvolňování NEMK z tukového depozita v abdominální 
podkožní oblasti, zatímco u pacientů s gluteo-femorální obezitou je 
uvolňování NEMK po jídle z podkožní abdominální tkáně výrazně 
redukováno. Naopak ukládání lipidů z podaného pokrmu se prefe-
renčně děje do podkožní (abdominální i femorální) tukové tkáně. 
Zajímavým zjištěním je fakt, že u žen se v lačném stavu až 8 % 
z NEMK uloží v podkožním tuku a pouze 1 % v tuku viscerálním, 
kdežto u mužů se v podkožním tukovém depu uloží pouze 4 %. Ještě 
výraznější jsou rozdíly v postprandiálním období, kdy ženy ukládají až 
25 % z cirkulujících NEMK do podkožní tukové tkáně, kdežto muži 
pouze 8 %. U mužů pak byla pozorována vyšší schopnost ukládat 
NEMK do tukové tkáně v podkožní abdominální oblasti, kdežto u žen 
nebyl významný rozdíl mezi abdominální a gluteo-femorální krajinou. 
U žen v souvislosti s gluteo-femorálním tukem uve`me ještě další 
pozorování: tato oblast jako jediná ze studovaných tukových lokali-
zací zvyšuje schopnost akumulovat lipidy se vzrůstajícím množstvím 
(kg) zde uložené tukové tkáně, zatímco v ostatních lokalizacích tato 
schopnost se vzrůstajícím množstvím tuku naopak klesá.

Renato Pasquali 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Itálie

Abdominální obezita provázená metabolickým syndromem 
je spojena s poruchami v mnoha endokrinních systémech, které 
se mohou na etiopatogenezi obezity, případně jejích komplikací, 
podílet. V tomto ohledu jsou klíčové změny, ke kterým dochází 
v glukokortikoidním systému a v řízení pohlavních hormonů. Oba 
tyto systémy se podílejí na regulaci intermediárního metabolismu, 
kardiovaskulárních funkcí, jakož i odpovědi na akutní i chronické 
stresové výzvy. Obezita je provázena zvýšenou aktivitou v ose hy-
pothalamus-hypofýza-dřeň nadledvin. Výsledkem je dysbalance 
v hladině androgenů, která má rozdílnou podobu u mužů a u žen. 
U mužů dochází při expozici chronickému stresu a hyperaktivitě 
hypothalamo-hypofyzární osy k poklesu hladiny cirkulujícího tes-
tosteronu, zatímco u žen k jejímu vzestupu. Z funkčního hlediska 
vede účinek testosteronu u mužů k poklesu aktivity lipoproteinové 
lipázy a dalších faktorů s následným omezením ukládání NEMK 
do omentální tukové tkáně, naopak jsou podpořeny lipolytické me-
chanismy. U obézních žen je situace o něco komplikovanější. Vyšší 
hladina inzulínu vede ke snížení koncentrace sex-hormon vazebného 
globulinu (SHBG) a tudíž ke zvýšené koncentraci volně cirkulujících 
androgenů. Dále způsobuje inzulín stimulaci tvorby androgenů v ova-
riu. Testosteron následně zvyšuje lipolytickou aktivitu a uvolňování 
NEMK do cirkulace. Substituce androgenů u obézních mužů, jakož 
i léčba anti-androgeny u obézních žen se syndromem polycystických 
ovarií vede ke zlepšení kompozice těla i metabolických odchylek. 
Řada odchylek existuje rovněž v kortikoidním systému. Nadměrná 
aktivace hypothalamo-hypofyzární osy (aX už jako následek, nebo 
příčina obezity) vede ke zvýšené tvorbě kortizolu. V tukové tkáni 
navíc může docházet účinkem 11β-hydroxysteroid dehydrogenázy 
typu 1 ke konverzi kortizonu na kortizol, čímž se dále zvyšuje 
koncentrace kortizolu. Obézní jedinci reagují na identický stresový 
podnět obvykle vyšší produkcí kortizolu v porovnání se štíhlými 
jedinci. Úzká vazba mezi kortikoidy a vznikem obezity, zejména 
centrálního typu, je patrná i na řadě asociací mezi Cushingovým 
a metabolickým syndromem. Rovněž je známo, že někteří pacienti 
reagují na významné stresové situace výrazným a rychlým přírůstkem 
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hmotnosti, který je fenotypicky odlišitelný od typické nestresové 
etiopatogeneze obezity. 

Jean-Pierre Després 
Institute Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 
Kanada

Společná asociace rizikových faktorů jako je hypertenze, hyper-
cholesterolémie, kouření, či diabetes s kardiovaskulárními faktory je 
všeobecně přijímána. Přes zásadní pokroky v léčbě kardiovaskulár-
ních chorob, kterých bylo dosud dosaženo, zůstávají kardiovaskulární 
příhody hlavní příčinou zvýšené mortality i morbidity v souvislosti 
s epidemickým rozšířením obezity, metabolického syndromu a dia-
betes mellitus 2. typu. Klinikům je ovšem dobře znám paradox, kdy 
se setkávají s výrazně obézními pacienty, kteří jsou z metabolického 
i kardiovaskulárního hlediska zcela zdrávi, a naopak existuje skupina 
pacientů, kteří trpí jen mírnou nadváhou a jsou postiženi celým sou-
borem typických metabolických a aterogenních komplikací. Z těchto 
příkladů, které jsou podpořeny i epidemiologickými daty, jasně vyplý-
vá, že posuzování kardiovaskulárního rizika podle tělesné hmotnosti 
a výpočtu BMI poslouží dostatečně jen jako první, hrubě orientační 
přístup k pacientovi. V posledních dekádách byla publikována řada 
studií poukazujících na zásadní význam abdominální (a tím spíše 
viscerální) depozice tukových zásob pro míru rizika vzniku diabetu, 
aterosklerózy, resp. mortality, přesahující riziko stanovené pouze na 
základě tělesné hmotnosti. I v této oblasti ovšem zůstává řada ne-
zodpovězených otázek. Několik recentních studií poukazuje na fakt, 
že klasické stanovení kardiovaskulárního rizika podle současných 
algoritmů není u pacientů s viscerální obezitou adekvátní. 

John G. Kral 
SUNY Downstate Medical Center, New York, USA

Experimenty využívající cílenou chirurgickou excizi tukové tká-
ně na zvířecích modelech přispěly k poznání unikátního významu 
tukové tkáně při ukládání energetických přebytků v podobě lipidů, 
regulaci příjmu potravy i řízení metabolismu. Na základě zvířecích 
experimentů, jakož i spíše sporadických prací provedených na 
lidských subjektech lze přes některé nekonzistentní výsledky uza-
vřít, že chirurgické odnětí podkožní tukové tkáně nevede k úpravě 
metabolických poruch spojených s obezitou. Naopak některé práce 
(na zvířatech) dokládají zvýšení hladiny triglyceridů v krvi a obsahu 
lipidů v jaterní tkáni (steatóza) operovaných zvířat, zatímco přírůstek 
na váze vyvolaný vysokotukovou dietou je u operovaných identický 
jako u kontrolních zvířat. Tyto práce podporují hypotézu tzv. „lipi-
dové jímky“ (lipid sink), která spatřuje zejména v podkožní tukové 
tkáni prostor, kde jsou bezpečně ukládány lipidy. Pokud tato tkáň 
není dostatečně funkční (např. za podmínek enormně zvětšených 
hypertrofovaných adipocytů, či po zmenšení její funkční masy po 
liposukci), dochází k „přelévání“ lipidů do jiných tkání, zejména 
svalové, jaterní, pankreatické a viscerální tukové tkáně (ale též 
perikardiální a perivaskulární tukové tkáně), kde vedou tyto lipidy 
k metabolickým změnám, inzulínové rezistenci a dalším dysfunkcím. 
Naproti tomu chirurgické odnětí omenta – omentektomie, provedená 
opět bu` na zvířatech, nebo jako součást některých chirurgických 
bariatrických výkonů, má z metabolického hlediska podle dostupných 
dat benefiční účinky, dochází ke zlepšení inzulínové senzitivity. Ve 
výčtu chirurgických operací vedoucích ke zlepšení metabolického 
profilu pacientů (metabolická chirurgie) je nadějnou, byX stále pouze 

výzkumnou technikou endoskopická žaludeční vagotomie, při které 
dochází k dlouhodobému poklesu tělesné hmotnosti. Přes pokroky 
v poznání úlohy jednotlivých tukových depot v patogenezi metabolic-
kých onemocnění není dosud rutinně dostupná žádná metoda, která 
by selektivně ovlivnila jednotlivé lokalizace tukové tkáně a vedla ke 
snížení výskytu onemocnění spojených s obezitou. 

Ram Weiss 
Hebrew University School of Medicine, Jerusalem, Izrael

Prevalence obezity v dětské a dospívající populaci dosahuje alar-
mujících čísel po celém světě. Dosud bylo sestaveno několik definic 
metabolického syndromu v těchto věkových populacích (při zachování 
základních komponent metabolického syndromu, které jsou identické 
jako u dospělé populace), nicméně aX se použije kterákoli definice, 
dojdeme k závěru, že metabolický syndrom je v dětské populaci četný 
a vzácný není ani (nepoznaný) diabetes mellitus 2. typu (až ve 4 % 
obézní dětské populace). Podobně jako u dospělé populace i u dětí 
jsou identifikovatelné poruchy v ukládání lipidů do jednotlivých lo-
kalizací tukové tkáně, jakož i poruchy v citlivosti jednotlivých tkání 
vůči inzulínu. Závažnost problematiky dětské obezity podtrhují 
poznatky, že negativní důsledky pozorované v dospělosti, včetně 
poruchy ve složení lipidů a kardiovaskulárního rizika, lze identifiko-
vat na základě rozvoje obezity v dětském věku. Bylo rovněž zjištěno, 
že i rozvoj obezity je kontinuální děj, počínající v dětském věku, 
pokračující přes adolescenci a přetrvávající v dospělosti. Nalezení 
efektivních preventivních a terapeutických opatření vhodných pro 
dětský a dospívající věk je i nadále významnou výzvou. 

Jaap Seidell 
Vrije Universiteit Amsterdam, Nizozemí 

Kardiovaskulární riziko, mortalita, jakož i riziko diabetes melli-
tus 2. typu není určeno pouze indexem BMI, nýbrž se jako nezávislý 
rizikový faktor uplatňuje obvod pasu, případně poměr pas/boky. 
Tyto výsledky byly potvrzeny v řadě populací. Důležitým poznat-
kem může být fakt, že se riziko obvodu pasu manifestuje zejména 
v nižších skupinách BMI (kolem 25 kg/m2) a ve věkové skupině do 
65 let. Podrobnou analýzou epidemiologických dat bylo prokázáno, 
že zatímco zvětšený obvod pasu s sebou nese vyšší riziko zmíněných 
chorob, větší obvod boků je v tomto ohledu prokazatelně protektiv-
ním faktorem, jak u mužů, tak u žen. Přes určité kontroverze skryté 
v těchto studiích bylo zjištěno, že z velké míry je za tento protektivní 
vztah skutečně zodpovědná gluteo-femorální tuková tkáň, nikoli tedy 
množství svalové tkáně, lokalizované ve stejné anatomické oblasti, 
i když i tato má v asociacích svůj menší podíl. Zajímavé jsou práce 
poukazující na protektivní vliv většího obvodu boků na hladinu lačné 
i postprandiální glykémie, dyslipidémii, hypertenzi a rozvoj diabetu 
2. typu. Tato asociace je přitom nezávislá na obvodu pasu.

Vedle zmíněných souborných přednášek shrnujících současný 
stav poznání byla podstatná část programu každého dne věnována 
posterovým sdělením. Nezbytnou součástí účasti delegáta na sym-
poziu bylo vytvoření abstraktu, který byl následně prezentován. 
Prezentace posterů probíhaly v netradiční formě, kdy ke každému 
z nich byl přiřazen jeden ze zvaných řečníků, podle daného oboru 
profesního zájmu. Pro diskusi u každého jednotlivého posteru byl 
vyčleněn čas 20 minut, což umožnilo vytvořit skutečně živou interakci 
mezi prezentující osobou a přítomnými „oponenty“. 
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MUDr. Jan Polák, Ph.D.
II. interní klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
e-mail: jan.polak@lf3.cuni.cz

Celé sympozium bylo – v kladném slova smyslu – poznamenáno 
osobností již zesnulého profesora Per Björntorpa, po kterém bylo 
pojmenováno. Stručný životopis je uveden na jiném místě tohoto 
čísla. Vedle scientometrických údajů byl na sympoziu opakovaně 
vyzdvižen přínos Per Björntorpa pro výuku ostatních kolegů a stu-
dentů. Mnoho ze současných světových odborníků, včetně těch, kteří 
přednášeli na sympoziu ve Štiříně, mělo úzké osobní a profesní vazby 
na profesora Björntorpa. 
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Vzpomínka

Muž, který žije i po své smrti
Dana Klevetová

Motto: 
Budeme trpět, prožívat těžké chvíle, budeme čelit zklamání, ale to všechno 
je pomíjivé a nepoznamená nás to. Jednou se ohlédneme za svým životem 
naplněni hrdostí a vírou.

P. Coelho

Doktor Juraj Szántó žije dál v našich srdcích a vzpomínkách. Jeho 
užitečné rady, myšlenky a názory mne a jistě i jeho blízké a přátele 
dál provázejí, dávají nám sílu a odvahu poprat se s všedními starostmi 
na naší životní pouti. Člověk si při ztrátě tak vzácného člověka, jako 
byl Juraj, uvědomí, jak je život pomíjivý, krátký. Najednou je pryč 
čas, který nám byl dán – nestačili jsme si říci všechno, mnoho zůstalo 
nezodpovězeno. Na co jsem se měla ještě zeptat, v čem se poradit 
se zkušeným mužem? Uvědomila jsem si jako už tolikrát, jak jsou 
důležité vztahy s druhými lidmi, jak si je máme hýčkat a chránit. 
Vzpomněla jsem si na slova Paula Coelha, který ve své knize Jedenáct 
minut napsal: Láska není v druhém člověku, je přímo v nás: probouzíme 
ji. Ale abychom to dokázali, potřebujeme toho druhého.

Vytvořili jsme svět brutality s nedostatkem soucitu. Nejsme vzdě-
láni v přípravě na přijetí smrti – vlastní, ale ani druhé osoby. Přitom 
smrt je klíčem k celému smyslu našeho života i jeho přežití. Buddha 
napsal, abychom hledali smysl života na zemi. Abychom proměnili 
každý okamžik v příležitost ke změně. Abychom nečekali na nemoc 
– a teprve pak přemýšleli o životě jako celku. Smrt je začátkem další 
etapy. Smrt je zrcadlo. Smrt dává zprávu, že život na zemi je u konce, 
ale dává také otázku pro umírající: zanechal jsem něco užitečného 
pro ty, kteří dosud žijí?

A Juraj zanechal mnoho. Mnoho krásných okamžiků, společných 
setkání, o kterých bych chtěla vyprávět…

Seznámili jsme se za smutných okolností. Jurajova milovaná žena 
umírala na našem pracovišti. Měla jsem příležitost vidět nádhernou 
lásku, která mezi nimi zářila, úžasný vztah dvou bytostí. Dokázali si 
beze slov rozumět. Ta úžasná láska byla pro mne výzvou udělat víc, 
než je v lidských silách, a zachránit nemožné. Lidské síly nestačily. Za 
tři dny Jurajova manželka zemřela. Zemřela v jeho laskavé a milující 
náruči v klidu a bez bolesti. Proseděl celé ty tři dny u jejího lůžka. Za-
pomínal na své potřeby. Toho dne jsem odcházela z práce a potkala ho 
u vchodových dveří. V očích měl otázku: proč? I mně zemřel manžel, 
bylo mu 37 let. Měli jsme si co říci – jak bolí, když odejde někdo tak 
vzácný, tak milovaný. Já tu bolest už nějak měla za sebou. A tak jsem 
Jurajovi říkala, že bolest je daň za velkou lásku a te` je na nás, jaký 
utkáme vzor pro jiný rozměr našeho vztahu s milovanou osobou. Můj 
muž a jeho žena žijí dál v našich srdcích, jen nejsou fyzicky přítomni. 
Ale naše velká láska si je zpřítomnit dokáže. 

A tak začalo naše přátelství. Juraj se vrhl do práce, aby zaměstnal 
svou mysl. Myslím si, že pracoval příliš, a tak unavil i sám sebe. Jeho 

MUDr. Juraj Szántó (17. 12. 1928 – 24. 6. 2007)

choroby se zhoršily, byl několikrát hospitalizován. Ale nevzdával se. 
Pracovali jsme spolu na kazuistikách pro časopis Kazuistiky v diabe-
tologii. Ještě než jeho manželka zemřela, četl můj článek v časopise 
Sestra o 38leté ženě, kterou jsem ošetřovala v domácí hospicové péči. 
Téma ho zaujalo, a tak vlastně začaly vznikat články o péči o umírající 
diabetiky a další, veselejší, o vyléčení chronických ran.

Juraj byl člověk s čistou duší a velkým srdcem. Dokázal vždy najít 
ta správná slova ve správnou chvíli. Chodila jsem za ním domů a dis-
kutovali jsme o naší práci. Vzpomínám si, jak mi házel klíče z okna, 
vyzvedávala jsem mu poštu ze schránky. Než jsem za ním šla, volala 
jsem mu, zda nechce něco nakoupit. Nechtěl. Ani dnes nevím, zda si 
nakupoval sám nebo byl někdo, kdo nákupy obstarával. O těchto vě-
cech jsme se nikdy nebavili. Naše rozhovory byly především o lidech, 
o životě a vzpomínkách na naše blízké. Vždycky, když jsme vyprávěla 
o svých osobních i pracovních bolístkách, měl užitečnou radu, dobrý 
kontakt a odcházelo se mi vesele. Byla jsem obohacena křišXálově 
čistými myšlenkami a tlumila tak svou neopodstatněnou zlost na 
některé lidi. Vždy měl řešení, které mne uspokojilo. Jeho oči se smály 
a dávaly mi na cestu sílu. Posílal mi semináře s diabetickou tématikou, 
které byly přínosem pro mou praxi. Pak jsme mu vyprávěla, jaké to 
bylo a jak mu velmi děkuji. Vždy měl připravenou kávičku a říkával: 
hlavně se nezlobte, je tu velký nepořádek. Chtěla jsem kávu udělat 
sama, ale nikdy mi to nedovolil. Měl i červené vínečko – abychom si 
prý prokrvili cévy. Říkal: jen skleničku, aby mi nestoupl cukr, ale vy 
můžete pít podle chuti. I občerstvení bylo na stole. Taková rodinná 
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pohoda, kterou jsem doma v dětství postrádala. Te` mne napadá, že 
takového tátu bych si přála. Hovořili jsme o svých dětech, o rodině… 
Rád vzpomínal na svou dceru na Slovensku, na své kamarády, za 
kterými se už asi nepodívá. Vyprávěl o svém synovi, kdy už nestačil 
zvládat péči o nemocnou ženu a nemocného syna. Vyřešil to však 
nádherně. Svému synovi našel úžasné zařízení, kde ho pravidelně 
navštěvoval. Věřím, že vzorná péče trvá i dosud.

Jednou, asi ve 20 hodin volal k nám domů. Omlouval se, že ob-
těžuje. Já jsem říkala, že když slyším jeho hlas, je mi dobře u srdce. 
Chtěl zkonzultoval můj článek, kde jsem psala o praktických lékařích, 
jak zapomínají na seniory a nechovají se k nim s úctou. Tak nádherně 
mne požádal, zda by nemohl má slova přepsat, abychom je neurazili 
– ty praktické lékaře, že je mezi nimi řada velmi schopných. Ochotně 
jsem souhlasila, aby napsal, že doporučujeme zamyslet se nad… 
– není to krásné?

Další krásnou vzpomínku mám na křest Jurajovy knihy o jeho 
manželce. Přišel do Rozhlasu, naladěn jako vždy a s noblesou oble-
čen. Byl po chirurgické výkonu na čele. Přesto podepisoval knihy se 
zářícím úsměvem a odpovídal na dotazy přítomných.

Tak to byl Juraj v mých vzpomínkách.
Budu stále vzpomínat na klidnou, veselou a vstřícnou povahu. 

Na Juraje, který nikdy nezklamal, nikdy neváhal poskytnout po-
mocnou ruku, i když sám měl spoustu starostí. Rozdával své srdce 
s pokorou a láskou. Za krátký čas si získal mou náklonnost a mám 
malou komůrku ve svém srdci, odkud čerpám jeho životní moudrosti 
dál. Vedu s Jurajem vnitřní rozhovory a věřím, že se potkal se svou 
milující manželkou a nyní jeho hvězda září tam na nebi a je naším 
strážným andělem ve chvílích nepohody. Díky, Juraji, za vše, co jsi 
pro nás vykonal.

PhDr. et Mgr. Dana Klevetová
Geriatrická klinika VFN Praha
Londýnská 15
120 00 Praha 2 
e-mail: klevetova@seznam.cz

pozvánka
XVIII. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny
10. – 11. září 2009, Plzeň
hotel CD, Karlovarská 83

Organizace:

Bc. Andrea Vobořilová, doc. MUDr. Otto Mayer, CSc., doc. MUDr. 
Milada Emmerová, CSc., MUDr. Zdenka Poklopová, MUDr. Jiří 
Růžička, Ph.D.

Témata:

Potápěčské nehody, potápěčská fyziologie, Vyšetřování potápěčů, 
Stávající i experimentální indikace HBO, Vybrané kazuistiky 
HBO, Problematika letecké medicíny, Varia

Podrobnější informace:

www.lfp.cuni.cz/agenda/kongresy; www.cshlm.cz

Pořadatel:

Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny

www.geum.org/diakazuistiky

KazuDia_2-09.indd   37 18.6.2009   2:34:31



38 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 2/2009

Skvělý chirurg a rentgenolog Rudolf Jedlička patří bezesporu 
k vůdčím zjevům české medicíny v první čtvrtině 20. století. Narodil 
se v Lysé nad Labem v rodině známého praktického lékaře a vyhledá-
vaného porodníka, později zdravotního rady. V početné rodině měl 
osm sourozenců. Po maturitě na slavném pražském Akademickém 
gymnáziu (1889) vystudoval medicínu na Lékařské fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze (zajímal se především o histologii a interní medicínu), 
kde svá studia zakončil promocí v roce 1896. 

Po krátkém pobytu na interní klinice profesora Emericha 
Maixnera (1847–1920) nastoupil jako asistent na chirurgickou kli-
niku profesora Karla Maydla (1853–1903), kde se také v roce 1901 
habilitoval na docenta svou prací „O subarachnoidálních injekcích“. 
Profesora Maydla často zastupoval a ten si jej také vychovával jako 
svého nástupce. Po jeho smrti Jedlička sice kliniku ještě po celý rok 
vedl, nakonec však byla při rozhodování o vedení kliniky dána před 
ním přednost profesoru Otakaru Kukulovi (1867–1925), především 
pro větší počet publikovaných vědeckých prací. Kolem tohoto rozho-
dování se odehrála řada nechutností, včetně anonymních udání.

Zklamaný, ale nezlomený, odešel Rudolf Jedlička na fakultní 
polikliniku v Praze jako vedoucí chirurgického oddělení a byl zde 
v roce 1907 jmenován mimořádným profesorem. Rudolf Jedlička byl 
skvělým diagnostikem, ale zejména chirurgem skutečně výjimečných 
kvalit, především v kostní a břišní chirurgii a průkopníkem mnoha 
nových směrů a postupů v tomto oboru. Světové proslulosti dosáhl 
např. chirurgickým léčením chronického žaludečního vředu v roce 
1904. Byl to na svou dobu revoluční návrh, který jeho kolegové tehdy 
odmítali (mj. i na sjezdu Mezinárodní chirurgické společnosti v Bru-
selu v roce 1905, kde jej osobně obhajoval). Zavedl např. lumbální 
umrtvení a také chirurgickou léčbu epilepsie.

Významně přispěl i k léčbě diabetu. V roce 1922 v časopise 
Rozhledy v chirurgii a gynekologii publikoval práci nazvanou „Pří-
spěvek k operačním metodám cyst pankreatických – Návrh metody: 
pankreato-gastrostomie“.

Jako první u nás a jeden z prvních ve světě si uvědomil význam 
objevu rentgenových paprsků pro medicínu (rentgenové snímky 
později obrazně označil za „pitevní rozbory na živém“). Stál v roce 
1897 u první operace provedené u nás podle rentgenového snímku 
(našel pacientovi v žaludku spolknutý hřebík). Byl rovněž autorem 
první příručky rentgenologie v Československu – „O skiagrafii a ski-
askopii roentgenovými paprsky a jejich diagnostické ceně v chirurgii“. 
Originální je i jeho další práce z této oblasti – „Topografická anatomie 
lokte“. Jistou kuriozitou je nepochybně skutečnost, že první radio-

diagnostický přístroj zakoupil v roce 1896 majitel pražského hotelu 
U černého koně (dnešní Slovanský dům). Návštěvníci tohoto hotelu 
si tam pod ním mohli pro zábavu prohlížet kosti svých rukou. 

Další rentgenový přístroj Rudolf Jedlička pořídil pro kliniku, ale 
z vlastních prostředků (musel si na to vypůjčit 4 000 zlatých, které 
naštěstí později zaplatilo Ministerstvo školství, ale fotografické desky 
Jedlička ještě po celý rok nakupoval ze své gáže). Na přístroji zhotovo-
val vynikající rentgenové snímky, které budily ohlas v celém vědeckém 
světě. Zasloužené uznání s nimi získal i na Světové výstavě v Paříži, kde 
opět svým nákladem pořídil více než 100 rentgenových obrázků. 

Právě rentgenové paprsky však způsobily zhoubné bujení na prs-
tech jeho levé ruky, z nichž tři mu musely být amputovány (traduje 
se, že si prý jeden prst amputoval sám). Nevzdal se však a vycvičil 
své dva zbývající prsty (palec a ukazováček) tak, že mohl s pomocí 
speciálně upravených nástrojů dále úspěšně operovat (mimo operační 
sál vždy nosil na levé ruce šedou nitěnou rukavici). Mj. tak na vlastním 

Rudolf Jedlička
(20. 2. 1869 – 26. 10. 1926)
Josef Švejnoha

Kapitoly z historie
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příkladu názorně demonstroval, že i tělesně postižený člověk může 
plnohodnotně pracovat. Jistě zaslouženě Rentgenologická společnost 
umístila jeho jméno na velikém pomníku zbudovaném v roce 1935 
v Hamburku na památku těch, kteří byli vlivem rentgenových paprsků 
tělesně poškozeni nebo následkem jejich působení zemřeli. 

Za balkánské války v roce 1912 vypravil Rudolf Jedlička z vlast-
ních prostředků na pomoc slovanským národům v boji proti Turkům 
chirurgickou skupinu. Po více než tři měsíce s ní pracoval ve vojenské 
nemocnici v Bělehradě tak skvěle, že byl srbskou vládou vyznamenán 
Řádem sv. Sávy (úspěšně zde operoval více než 1 800 raněných vojá-
ků). Současně mu ale tato mise vynesla nepřízeň rakouských úřadů. 
Za první světové války na sebe upozornil zejména sešíváním velkých 
cév a operacemi komplikovaných fraktur.

Významná byla také jeho práce pedagogická – v roce 1913 se např. 
proslavil přednáškou o radioterapii maligních nádorů. Vytvořil svou 
vlastní chirurgickou školu v čele se svým nástupcem Jiřím Divišem 
(1886–1959).

Velmi se zasloužil o vybudování moderního nemocničního 
komplexu – Pražského sanatoria v Praze-Podolí (pozdější Ústav 
péče o matku a dítě), jehož součástí byl od počátku i radiologicko-
-rentgenologický ústav (pozdější Státní ústav radiologický), jeho 
přednostou byl až do své smrti. Podolské sanatorium, otevřené v roce 
1914, bylo moderním ústavem, který kromě chirurgického, interního 
a porodnického oddělení měl velké rentgenové pracoviště, knihovnu, 
společenské místnosti a zahradu a byl dostupný i méně zámožným 
pacientům. 

Jméno Rudolfa Jedličky je spojeno i s postavením další pražské 
nemocnice – Bulovky a se vznikem Ústavu pro plastickou chirurgii. 
V roce 1905 byl z jeho iniciativy založen při Spolku lékařů českých 
Spolek pro zkoumání a potírání zhoubných nádorů v Čechách, v němž 
byli chudí pacienti léčeni zdarma.

Do historie medicíny se zapsal významně také v roce 1912 zřízením 
Ústavu pro tělesně postižené děti, který částečně financoval z vlastních 
prostředků a který až do své smrti vedl. Ústav byl po zásluze po něm 
později pojmenován (Jedličkův ústav). V této souvislosti připomeňme 
ještě dva významné mecenáše tohoto ústavu – známého profesora 

gynekologie Karla Pawlika (1848–1914) a slavného literárního kritika 
Františka Xavera Šaldu (1867–1937), jenž předal Jedličkovi na tento 
účel svou vkladní knížku se 450 000 korunami. Rudolf Jedlička zde vedl 
tělesně postižené děti k samostatnosti i k výuce řemeslům (bylo zde 20 
řemeslných dílen) podle svých vlastních slov – „aby z mrzáčků na okraji 
společnosti byli vychováni prací a uměním její platní členové“. Jeho spo-
lupracovníci vyhledávali v českých zemích postižené děti a umisXovali 
je v tomto moderním ústavu (bylo jich zde kolem 150). 

V roce 1921 byl konečně jmenován řádným profesorem chirurgie 
(v roce 1924 pak i profesorem rentgenologie a radiologie) a o rok 
později otevřel v Pražském sanatoriu II. chirurgickou kliniku, jejímž 
přednostou byl po zásluze jmenován. 

Aktivně pracoval i v Československém červeném kříži, kde byl 
blízkým spolupracovníkem jeho zakladatelky a dlouholeté předsed-
kyně PhDr. Alice Masarykové (1879–1966) a také členem kuratoria 
Ošetřovatelské školy ČSČK. V Červeném kříži spolupracoval s řadou 
vynikajících lékařů, mj. i s prof. Ladislavem Syllabou (1868–1930).

Profesor Rudolf Jedlička rád a hodně cestoval – se svým autem 
Praga Mignon a spolehlivým šoférem najezdil přes půl milionu 
kilometrů. Zemřel na infarkt uprostřed přírody na své milované 
chalupě v Novém Světě nedaleko Harrachova v Krkonoších (kde měl 
i ochočenou srnku a husu, která mu prý létala při jeho příjezdech na-
proti). Před smrtí se ještě stačil oženit se svou celoživotní přítelkyní, 
zdravotní sestrou. Pohřben je na vyšehradském hřbitově v Praze. 

Jeho odkaz, vyslovený na smrtelném loži, zněl: „Dělejte dobrou 
chirurgii, pěstujte chirurgii spolu s medicínou“. A dětem do Jedličkova 
ústavu před svou smrtí napsal: „Není důležité člověku, aby žil dlouho, 
ale aby byl spokojen se svým způsobem života a š;asten svým konáním. 
Je-li v tomto štěstí člověka i kousek štěstí jiných, pak je život krásný“.

Mgr. Josef Švejnoha
U kombinátu 39
100 00 Praha 10 
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Zpráva

Galvus a Eucreas
na cestě k českým diabetologům

Karel Vízner

V posledních několika málo letech prošla farmakoterapie diabetu 
významným rozvojem. Škála humánních inzulínů (které docela ne-
dávno nahradily inzulíny zvířecí) byla rozšířena o řadu inzulínových 
analog s unikátními farmakologickými vlastnostmi. Ve skupině pero-
rálních antidiabetik byly vyvinuty zcela nové skupiny léků. 

Skupinou antidiabetik s aktuálně nejdynamičtějším rozvojem 
jsou léky působící inkretinovým mechanismem. Za svou existenci 
vděčí objevu působení vlivu gastrointestinálních hormonů na utili-
zaci glukózy v tkáních a sekreci inzulínu v beta- buňkách pankreatu. 
Nejvýznamnějším z těchto hormonů (inkretinů) je glukagon-like-
-peptid 1 (GLP-1). Až v nedávně době se zjistilo, že jeho vliv je 
nezanedbatelný a že látky ovlivňující inkretiny mohou mít významný 
vliv na kompenzaci glykémie u diabetiků. Farmaceutické společnosti 
se při vývoji nových léků této skupiny vydaly dvěma směry – k vývoji 
inkretinových mimetik a stimulátorů inkretinů.

Inkretinová mimetika imitují funkci GLP-1 v organismu a na-
hrazují jeho sníženou funkci u diabetiků. V současnosti jsou u nás 
reprezentována exenatidem a liraglutidem. Jde o léky (podávané 
injekční formou dvakrát případně jednou denně) prokazující zatím 
velmi slibné výsledky.

Druhou cestou, jak zvýšit a prodloužit působení aktivní formy 
GLP-1 v krvi, je zamezení jeho inaktivace, která se děje enzymem 
DPP-4 (dipeptidyl peptidáza 4). Klinickými studiemi prošly zatím 
úspěšně tři selektivní inhibitory DPP-4, a to sitagliptin, vildagliptin 
a saxagliptin.

Zatím byl českým lékařům pro praxi dostupný pouze jediný z nich 
– sitagliptin. Zcela aktuálně se terapeutická škála pro léčbu diabetes 

mellitus 2. typu rozšiřuje o další možnosti. Společnost Novartis uvádí 
na český trh inhibitor DPP-4 vildagliptin (Galvus 50 mg) a současně 
jeho fixní kombinaci s metforminem (Eucreas 50 mg/850 mg; Eucreas 
50 mg/1 000 mg).

Výrobce přestavil nové preparáty českým lékařům v rámci dub-
nových Diabetologických dní v Luhačovicích, podrobné pak byly 
terapeutické možnosti vildagliptinu (Galvus) a jeho fixní kombinace 
s metforminem (Eucreas) prezentovány na odborném sympoziu 
v květnu letošního roku v Praze a Brně.

Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. na něm představil aktuální léčebné 
strategie pro diabetes mellitus 2. typu. Místo pro užití inhibitorů 
DPP-4 je v kombinační terapii s metforminem, sulfonylureou či thia-
zolidindiony. Diabetici 2. typu, dle mezinárodních studií i českých 
šetření, zatím stále ve významné míře nedosahují cílových hodnot 
kompenzace glykémie. Nové farmakologické přístupy tak dále roz-
šiřují možnosti diabetologů intervenovat v tomto směru.

MUDr. Radomíra Kožnarová ve své přednášce shrnula základní 
indikace, kontraindikace, výhody a limity vildagliptinu. MUDr. 
Jindřich Olšovský se pak pokusil identifikovat pacienta, který bude 
mít z léčby vildagliptinem největší prospěch.

Vildagliptin je komplexně působící, účinný inhibitor DPP-4. Svým 
účinkem zlepšuje zejména postprandiální glykémii, ale sekundárně 
působí i na lačnou glykémii. Nevede k vzestupu hmotnosti pacientů 
a má potenciál zlepšit funkci beta buněk pankreatu. Ideální je jeho 
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Prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc. představil na sympoziu aktuální 
léčebné strategie pro diabetes mellitus 2. typu

Státní ústav pro kontrolu léčiv rozhodl o následujících 
podmínkách úhrady pro vildagliptin:

Vildagliptin je indikován v kombinaci s metforminem 
a/nebo SU nebo v kombinaci s TZD u pacientů, u nichž 
použití maximálních tolerovaných dávek zmíněných 
léčiv po dobu alespoň 3 měsíce společně s režimovými 
opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu 
(HbA1c<6 % dle IFCC). Nedojde-li k prokazatelnému 
zlepšení kompenzace diabetu o alespoň 7 % po 6 měsících 
léčby, není nadále vildagliptin indikován. Preskripce je 
omezena na diabetology (DIA).

Zdroj informací: rozhodnutí SUKL ze dne 19. 2. 2009
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nasazení brzy po stanovení diagnózy diabetu, kdy bude jeho výhodou 
i relativně nízké riziko hypoglykémie spojené s užitím vildagliptinu. 

Mezi kontraindikace vildagliptinu patří diabetes mellitus 1. typu, 
diabetické ketoacidóza, těhotenství a kojení, středně těžká renální 
nedostatečnost a závažné jaterní postižení. Přípravek má velmi dobrý 
bezpečností profil a nebyly pozorovány významné interakce s běžně 
používanými léčivy včetně PAD. 

Fixní kombinace s metforminem by měla především usnadnit 
kombinační léčbu vildagliptinu s metforminem a zvýšit compliance 
pacientů. 

Mgr. Karel Vízner
Nakladatelství GEUM, s. r. o.
Nádražní 66
513  01 Semily
e-mail: karelvizner@geum.org

ISPAD Consensus Guidelines
2006–2009 vycházejí v češtině

Tým překladatelů z Pediatrické kliniky FN v Motole (pod vedením prof. MUDr. Jana Lebla, CSc. 
a MUDr. Štěpánky Průhové, Ph.D.) připravil k vydání český překlad ISPAD Consensus Guideline 
2006–2009. Pediatři-diabetologové jistě znají jak ISPAD tak jeho doporučení, praktickým dětským 
lékařům však může podtitul publikace – Moderní dětská diabetologie – vyjasnit jeho zaměření 
a určení. 

Mezinárodní doporučení nejsou striktními protokoly léčby, ale spíše základem pro kvalifikovaná 
individuální klinická rozhodnutí v kontextu konkrétní situace dětského pacienta. Důsledně vycházejí 
z medicíny založené na důkazech a vznikaly na základě diskuse a následně konsensu všech členů 
ISPAD.

Galén, 2009. ISBN 978-80-72626-24-3, 125×190 mm, brož.,  290 Kč
Distribuce knihy viz www.galen.cz
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Eucreas 50 mg/850 mg, Eucreas 50 mg/1000 mg. Souhrn údajů o přípravku.

Galvus 50 mg. Souhrn údajů o přípravku.

Galvus a Eucreas. Prezentace na sympoziu dne 21. 5. 2009 (Praha) a 27. 5. 2009 (Brno).

Pi-Sunyer, F. X., Schweizer, A., Mills, D., Dejager, S. Efficacy and tolerability of vilda-
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Schweizer, A., Couturier, A., Foley, J. E., Dejager, S. Comparison between vildagliptin 
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2 diabetes. Diabet Med 24, 9: 955–961, 2007.

www.sukl.cz (2009)

název balení dávka úhrada

Galvus 50 mg 56 tbl

2× denně s metformi-
nem nebo TZD

1× denně se SU

1 136,02 Kč

Eucreas
50 mg/850 mg

60 tbl 2× denně 1 329,96 Kč

Eucreas
50 mg/1 000 mg

60 tbl 2× denně 1 337,76 Kč

Tab.: Dostupnost vildagliptinu na českém trhu

Zdroj informací:
Pomocník diabetologa 2009
Informace výrobce
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Neintervenční hodnocení edukačního 
programu Diapartner (NEED)
Terezie Skokanová¹, Vladimír Habětínek¹, Vesna Sobota¹, Jiří Létal²
¹Eli Lilly ČR, s. r. o; ²ADDS&DSC International s. r. o.

Souhrn:
Edukace pacientů s diabetes mellitus je předpokladem úspěšné léčby a má pozitivní vliv 

na jejich schopnost zvládat život s tímto onemocněním. Společnost Eli Lilly vytvořila a spon-
zorovala edukační program Diapartner zaměřený na zlepšení dlouhodobé compliance pa-
cientů s diabetem. Cílem této studie bylo ověřit dlouhodobou compliance a spokojenost 
s programem Diapartner u pacientů s diabetem a zjistit, které predefinované demografické 
faktory mohou eventuálně s dlouhodobou compliance souviset. Kombinace cílené edukace 
podle požadavků lékaře spolu s méně obvyklým pravidelným zasíláním edukačních bro-
žur využitá v programu Diapartner může být vhodným nástrojem ke zlepšení dlouhodobé 
compliance pacientů v edukačním programu.

Klíčová slova: diabetes mellitus, edukace, compliance

Non-intervention assessment of educational program Diapartner (NEED)
The education of patients with diabetes mellitus is a precondition for a successful treat-

ment and it has a positive influence on their ability to live with this condition. Eli Lilly 
crea ted and sponsored an educational program Diapartner aimed to improve a long term 
compliance of diabetic patients. The aim of this study was to check both the long term 
compliance and satisfaction with the Diapartner program in diabetic patients and to de-
termine which predefined demographic factors may be possibly related to the long term 
compliance. A combination of targeted education according to physician’s requirement as 
well as less common regular supply of educational brochures used in the Diapartner pro-
gram may be an appropriate tool to improve the long term compliance of patients in this 
educational program. 

Key words: diabetes mellitus, education, compliance

Úvod:

Diabetes mellitus (DM) má velký dopad 
na život pacientů. Vyžaduje pravidelné 
monitorování hladiny glukózy, úpravu 
dietních zvyklostí a životního stylu, časté 
návštěvy lékařů a edukačních pracovníků, 
denní podávání léků a pro mnohé pacien-
ty diabetes také znamená samostatnou 
injekční aplikaci inzulínu. Edukace pa-
cientů jak samostatně zvládat diabetes je 
základním kamenem péče o všechny ne-
mocné s diabetem, kteří chtějí dosáhnout 
dobrého výsledného zdravotního stavu 
(Mensing et al. 2005). Pacienti, kterým se 
nikdy nedostalo edukace o diabetu, mají 
podle jedné ze studií čtyřnásobně vyšší 
riziko závažných komplikací (Nicolucci et 
al. 1996). Poznatek, že edukace zlepšuje 
výsledný zdravotní stav pacienta po fyzic-
ké i psychické stránce, byl podpořen kon-
zistentními výsledky několika meta-ana-
lýz účinnosti diabetické edukace pacienta 

v kontrolovaných studiích (Brown 1992; 
Norris et al. 2001; Gary et al. 2003; Glas-
gow 1999). Méně časté typy edukačních 
intervencí, například pravidelné zasílání 
edukačních brožur poštou jako doplňková 
forma intervence vedle osobního rozho-
voru, jsou v dostupné literatuře hodno-
ceny pouze okrajově. Obvyklou formou 
podání pokynů v rámci edukační činnosti 
u diabetiků 2. typu je podle publikované 
meta-analýzy 18 studií skupinový anebo 
individuální rozhovor s pacientem. Jiné 
formy byly použity pouze v 17 % hodno-
cených studií (Gary et al. 2003).

Zatímco účinnost edukačních intervencí 
na metabolickou kontrolu diabetu je dob-
ře stanovena v kontrolovaných studiích, 
zachování této účinnosti v čase (doba, po 
kterou je program intervence dodržován) 
se stalo jednou ze zásadních dimenzí na-
vrženého nového rámce hodnocení diabe-
tických edukačních intervencí (Glasgow 
1999). Důraz na compliance a faktory 

pravděpodobně související s dlouhodobou 
compliance představuje možnou cestu jak 
hodnotit zachování účinnosti edukačních 
programů.

Edukaci diabetiků vnímají diabetolo-
gové v České a Slovenské republice jako 
jednu z primárních potřeb pacientů. Jako 
rozšířený servis, který pomůže uspokojit 
potřeby lékařů, podporuje společnost Eli 
Lilly od února 2004 specifický edukační 
program pro diabetické pacienty léče-
né Lilly inzulíny (nebo analogy inzulínu) 
v České republice a na Slovensku. Tento 
program, nazvaný Diapartner, kombinuje 
dva přístupy – aktivní a pasivní edukaci. 

Aktivní část obsahuje individuální edu-
kační konzultace uzpůsobené požadav-
kům lékaře. Edukační konzultace určené 
jedincům nebo malým skupinám (s nej-
výše třemi pacienty) jsou poskytovány 
sítí vyškolených edukačních zdravotních 
sester. Obsah edukačních konzultací je 
připraven cíleně podle specifických po-
žadavků lékaře pro každého jednotlivého 
pacienta. Konzultace probíhá pod dobu 30 
až 60 minut, kdy edukační sestra probírá 
s pacientem potřebné znalosti a prová-
dí praktický nácvik dovedností. Témata 
konzultací jsou zaměřena na self-moni-
toring, dietu a cvičení, aplikaci inzulínu, 
zvládání hypoglykémie, prevenci diabe-
tické nohy a další. 

V rámci pasivní části edukace pacienti 
pravidelně zdarma dostávají poštou edu-
kační brožury. Každé 3 měsíce pacient ob-
drží jednu ze šesti brožur, které obsahují 
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strukturovaný sled diskutovaných témat, 
jako je léčba inzulínem, self-monitoring, 
diabetická dieta, diabetická noha atd.; 
všechny vytvořené zkušenými diabetolo-
gy a edukátory. Obsah brožur je stručný 
a pro pacienty srozumitelný. Slouží k při-
pomenutí dovedností získaných v průbě-
hu konzultací i k podpoře každodenního 
self-monitoringu. Správa databáze pa-
cientů a zasílání edukačních materiálů 
jsou prováděny třetí stranou a ve shodě 
s místními českými a slovenskými zákony 
o ochraně osobních údajů. 

Cílem observační studie bylo zhodno-
tit dlouhodobou compliance pacientů bě-
hem tohoto edukačního programu, iden-
tifikovat faktory, které mohou souviset 
s dlouhodobou compliance a posoudit 
spokojenost pacientů s edukačním pro-
gramem, při vědomí všech limitů nein-
tervenční studie.

Metodika:

Populace pacientů

Do studie byli zařazeni muži a ženy, 
u kterých byl diagnostikován diabetes 
mellitus 1. nebo 2. typu, minimálně ve 
věku 18 let, kteří byli nejméně 6 měsíců 
před zařazením do studie léčeni inzulínem 
nebo inzulínovým analogem (případně 
v kombinaci s perorálními antidia betiky). 
Při vstupu do studie se spolu s ošetřují-
cím lékařem rozhodli k účasti v edukač-
ním programu a poskytli písemný souhlas 
s účastí v observační studii. Neúčastnili se 
zároveň jiné intervenční studie.

Design studie

V této lokální, multicentrické, prospek-
tivní observační studii byl sběr dat usku-
tečněn v průběhu tří návštěv v rámci běž-
né lékařské péče. Během první návštěvy, 

kdy pacient zahajoval účast v programu 
Diapartner, bylo dokumentováno, že pa-
cient splňuje podmínky k zařazení a po-
skytl písemný souhlas se sběrem dat, byly 
shromážděny demografické údaje, údaje 
o diabetu a způsobu léčby, tělesné hmot-
nosti a HbA1c. Po přibližně 6 (±1) a 12 (±1) 
měsících od zařazení, během návštěv T2 
a T3, byly shromážděny údaje o compli-
ance pacienta během programu, o spoko-
jenosti pacienta s programem a případně 
důvod ukončení účasti ve studii, pokud 
k němu došlo. 

Tato observační studie reprezentuje ne-
intervenční výzkum; proto v této studii 
nejsou žádné skupiny pacientů se speci-
ální léčbou ani kontrolní skupiny. Rozhod-
nutí zdravotníka ohledně vhodné zdravot-
ní péče a léčby pacienta vyplývalo z běžné 
klinické praxe. Pacienti byli do této studie 
zařazeni proto, aby bylo možné shromáž-
dit údaje o pozorováních učiněných bě-
hem běžné klinické praxe.

Studie si kladla za cíl neovlivnit běžný 
způsob léčby a poskytování lékařské péče. 
Každý lékař předepisoval běžně dostupné 
přípravky a pomůcky a léčiva nebyla po-
skytována zadavatelem studie. Účast ve 
studii v žádném případě neovlivnila plat-
bu nebo úhradu za jakoukoliv léčbu, kte-
rou pacient během studie obdržel.

Compliance během
edukačního programu

Compliance během edukačního progra-
mu byla měřena jako procento pacientů, 
kteří se zúčastnili valné většiny zorgani-
zovaných edukačních konzultací (na zá-
kladě informací poskytnutých edukační 
sestrou lékaři). Byla akceptována maxi-
málně jedna odůvodněná absence. Pa-
cienti byli dotázáni, zda přečetli poštou 
zaslané edukační brožury a zda chtějí 
pokračovat v programu – při návštěvách 

se sběrem údajů T2 a T3, tj. za 6 měsíců 
(± 1 měsíc) a za 12 měsíců (± 1 měsíc) po 
zahájení programu. 

Pouze pacienti, kteří splnili první dvě 
kritéria (kompletní docházka na konzul-
tace a čtení brožur), byli považováni za 
subjekty s úplnou compliance během edu-
kačního programu. Pacienti, kteří splnili 
pouze jedno kritérium, byli považováni za 
subjekty s částečnou compliance. Pacien-
ti, kteří nesplnili ani jedno kritérium, byli 
považováni za subjekty bez compliance, 
stejně jako pacienti, kteří nebyli ochotni 
pokračovat v programu. 

Protože compliance během edukačního 
programu byla v této observační studii 
hodnocena pouze na základě pozorování 
učiněných během normální klinické pra-
xe, nebylo možné použít žádné intervenč-
ní metody hodnocení compliance (např. 
kontrolní testování a skórování znalostí 
pacienta po přečtení určité brožury), ne-
boV tyto metody nejsou u valné většiny 
diabetologů součástí běžné péče o diabe-
tické pacienty.

Faktory související s compliance

Hodnocené faktory zahrnovaly pohla-
ví, věk, úroveň vzdělání (základní, střed-
ní, vysokoškolské), bydliště (města nad 
30 000 vs. pod 30 000 obyvatel), typ dia-
betu (1. typ, 2. typ), délku trvání diabetu 
a inzulínové léčby (roky), výchozí hod-
notu HbA1c (%), způsob inzulínové léč-
by (konvenční vs. intenzifikovaný režim 
[MDI] nebo kontinuální subkutánní infú-
ze inzulínu [CSII], aplikaci inzulínu pomo-
cí stříkačky vs. inzulínovým perem nebo 
inzulínovou pumpou), užívání PAD a pří-
tomnost predefinovaných pozdních mik-
rovaskulárních komplikací diabetu (dia-
betická retinopatie, diabetická nefropatie, 
diabetická polyneuropatie) podle úsudku 
účastnícího se lékaře.
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Spokojenost s edukačním 
programem 

Spokojenost s edukačním programem 
byla hodnocena podle procentuálního po-
dílu pacientů spokojených s programem 
všeobecně a samostatně s aktivní částí 
programu a s pasivní částí programu. 

Statistické hodnocení

Statistická analýza prezentovaných vý-
sledků byla provedena na primární ana-
lyzované populaci 863 hodnotitelných pa-
cientů. Pro výpočet procentuálního podílu 
pacientů vykazujících compliance s edu-
kačním programem po 6 a 12 měsících 
od zahájení studie byl použit dvoustran-
ný 95% interval spolehlivosti (CI). Nebyly 
prováděny žádné úpravy pro vícenásob-
ná porovnání.

Možný vztah mezi predefinovanými 
demografickými parametry a sledovanou 
dlouhodobou compliance byl analyzován 
pomocí logistické regresní analýzy. 

Spokojenost s edukačním programem 
byla hodnocena podle procentuálního po-
dílu pacientů spokojených s programem 
všeobecně a samostatně s aktivní částí 
programu (edukační schůzky) a s pasivní 
částí programu (zasílání brožur poštou). 
Analýzy byly provedeny zvlášV pro diabe-
tiky 1. a 2. typu. Pacienti, kteří po výchozí 
návštěvě neposkytli žádné údaje o com-
pliance během edukačního programu, 
byli vyloučeni ze všech analýz. Intervaly 
pro sběr dat byly dodatečně rozšířeny po 
ukončení studie a sběru dat na ± 1,5 mě-
síce, protože v rámci původních interva-
lů nebyl k dispozici dostatečný počet pa-
cientů k analýze.

Při datových analýzách nebylo použi-
to žádných imputačních postupů (LOCF, 
atd.). Statistická analýza byla provedena 
statistickým centrem ADDS&DSC systé-
mem SAS verze 9.1.

Výsledky:

Vstupní hodnoty

Z 1 199 sledovaných pacientů bylo do 
analýzy zařazeno 863 (72 %) pacientů. 
336 (28 %) pacientů bylo z analýzu vyřa-
zeno (64 pacientů se žádné z návštěv T2, 
T3 nezúčastnilo a 272 pacientů absolvova-
lo některou z návštěv T2, T3 mimo stano-
vený dodatečně rozšířený interval). Prů-
měrný věk byl 44,6 let (v rozmezí 18–81 
let) pro pacienty s diabetem 1. typu a 61,8 

let (v rozmezí 22–86 let) u pacientů s dia-
betem 2. typu. Průměrné trvání choroby 
před vstupem do studie bylo 11,5 let pro 
pacienty s diabetem 1. typu a 11,6 let pro 
pacienty s diabetem 2. typu. Výchozí de-
mografické charakteristiky analyzované 
populace pacientů viz tabulky č. 1 a 2.

Compliance k programu 
Diapartner

Po 6 (±1,5) měsících vykazovalo 81,5 % 
(75,4–86,6) pacientů s diabetem 1. typu 
plnou compliance, 17,0 % (12,1–22,9) čás-
tečnou compliance a 1,5 % (0,3–4,3) non-
-compliance; 80,4 % (77,2–83,4) pacien-
tů s diabetem 2. typu vykazovalo plnou 
compliance, 18,1 % (15,2–21,3) částečnou 
compliance a 1,5 % (0,7–2,8) non-compli-
ance (viz graf č. 1).

Po 12 (±1,5) měsících vykazovalo 
70,5 % (63,7–76,7) pacientů s diabetem 
1. typu plnou compliance, 16,0 % (11,2–
21,8) částečnou compliance a 13,5 % (9,1–
19,0) non-compliance; 73,76 % (70,2–77,1) 
pacientů s diabetem 2. typu vykazovalo 
plnou compliance, 13,88 % (11,3–16,7) 
částečnou compliance a12,37 % (10,0–
15,1) non-compliance (viz graf č. 2).

Hodnocení prediktivity 
compliance pro vybrané 
demografické faktory

U některých demografických fakto-
rů byla potvrzena asociace s complian-
ce. Mezi demografické faktory asocio-
vané s compliance po 6 (±1,5) měsících 
patřily vzdělání (compliance rostla se 
vzděláním) a bydliště (compliance vyšší 
v obcích nad 30 000 obyvatel) u pacientů 
s DM 1. typu a bydliště (compliance vyšší 
v obcích nad 30 000 obyvatel) u pacientů 
s DM 2. typu. 

Po 12 měsících (± 1,5 měsíce) patřily 
mezi faktory asociované s compliance 
bydliště (vyšší compliance v obcích nad 
30 000 obyvatel oproti obcím pod 30 000 
obyvatel), pohlaví (vyšší compliance 
u žen) a doba od diagnózy (compliance 
rostla s dobou od diagnózy) u pacientů 
s DM 1. typu a existující polyneuropatie 
(compliance vyšší při existenci polyneu-
ropatie) u pacientů s DM 2. typu (p – hod-
noty viz tabulka č. 3).

Nebyla nalezena asociace mezi věkem, 
typem diabetu, délkou trvání diabetu a in-
zulínovou léčbou, vstupní hodnotou gly-
kovaného hemoglobinu (HbA1c), typem 

Edukace

Tab. č. 1: Výchozí demografické charakteristiky (N=863/100 %)

charakteristiky
n (%)

pacienti s DM 1. typu
200 (23)

pacienti s DM 2. typu
663 (77)

pohlaví 

muži 100 (50) 271 (41)

ženy 100 (50) 392 (59)

věk (roky)

< 25 21 (10,50) 1 (0,15)

[25– 40] 57 (28,50) 9 (1,36)

[40– 55] 64 (32,00) 126 (19,00)

[55– 68] 50 (25,00) 346 (52,19)

≥ 68 8 (4,00) 181 (27,30)

Tab. č. 2: Rozložení predefinovaných demografických ukazatelů (N=863/100 %)

pacienti s DM 1. typu
n (%)

pacienti s DM 2. typu
n (%)

bydliště 

obce ≤ 30 000 obyvatel 122 (61) 369 (56)

obce > 30 000 obyvatel 78 (39) 294 (44)

vzdělání

základní 51 (25,5) 285 (43)

středoškolské 121 (60,5) 330 (50)

vysokoškolské 28 (14) 48 (7)

přítomnost komplikací

polynueropatie 77 (38,5) 402 (60,6)

nefropatie 33 (16,5) 169 (25,5)

retinopatie 65 (32,5) 289 (43,6)
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inzulínové léčby a použitím perorálních 
antidiabetik.

Spokojenost s edukačním 
programem Diapartner 

Celkovou spokojenost s edukačním pro-
gramem Diapartner projevilo po 6 (±1,5) 
měsících 99,0 % (95% CI; 96,4–99,9) pa-
cientů s diabetem 1. typu a 97,1 % (95% 
CI; 95,6–98,3) pacientů s diabetem 2. ty-
pu. Ve skupině pacientů s diabetem 1. ty-
pu nikdo neprojevil nespokojenost (0 %) 
a v 1,5 % nebyla úroveň spokojenosti zjiš-
těna [ne / neznámo (95% CI; 0,0–3,6)]. Ve 
skupině s diabetem 2. typu bylo nespoko-
jeno 1,4 % pacientů a úroveň spokojenos-
ti nebyla zjištěna u 1,5 % [ne / neznámo 
(95% CI; 0,6–2,8)].

Celkovou spokojenost s programem Dia-
partner po12 (±1,5) měsících deklarovalo 
97,0 % (93,6–98,9) pacientů s diabetem 
1. typu a 97,74 % (96,3–98,7) pacientů 
s diabetem 2. typu. Zbývající pacienti 
s dia betem 1. typu vyjádřili nespokoje-
nost v 1,5 % a u 1,5 % z nich nebyla úro-
veň spokojenosti zjištěna [ne / neznámo 
(95% CI; 0,3–4,3)]. Ve skupině s diabetem 
2. typu projevilo nespokojenost 0,90 % 
pacientů a úroveň spokojenosti nebyla 
zjištěna u 1,36 % [ne / neznámo (95% CI; 
0,3–2,6)].

Spokojenost s edukací prostřednic-
tvím sester a pomocí brožur viz tabul-
ky č. 4 a 5.

Diskuse:
Dlouhodobá compliance k edukační-

mu programu Diapartner byla pozorová-
na u více než 70 % pacientů s diabetem 
1. i 2. typu. Můžeme tedy předpokládat, 
že kombinace cílené edukace podle po-
žadavků lékaře spolu s méně obvyklým 
edukačním přístupem, jakým je např. 
pravidelné zasílání edukačních brožur, 
může být vhodným nástrojem ke zlepše-
ní dlouhodobé compliance pacienta k edu-
kačním aktivitám.

Naše zjištění korespondují s výsledky 
systematického přehledu 72 randomi-
zovaných kontrolovaných studií, které 
hodnotily účinnost edukace u pacientů 
s diabetem 2. typu. Autoři přehledu do-
šli k závěru, že intervence s pravidelným 
opakováním edukace je účinnější než jed-
norázová nebo krátkodobá edukace. 

Byla zjištěna souvislost mezi complian-
ce a některými demografickými faktory 
(pohlaví, velikost bydliště, úroveň vzdě-

Edukace

Tab. č. 3: Asociace oddefinovaných demografických faktorů s compliance

faktor po 6 (±1,5) měsících po 12 (±1,5) měsících

DM 1. typu DM 2. typu DM 1. typu DM 2. typu

pohlaví 0,537 0,738 0,033 0,383

věk 0,258 0,796 0,166 0,791

vzdělání 0,012 0,059 0,587 0,203

bydliště 0,012 0,001 0,023 0,208

doba od diagnózy 0,573 0,751 0,034 0,761

délka terapie 0,561 0,705 0,060 0,097

polyneuropatie 0,531 0,854 0,867 0,027

P – hodnota (P <0,05 indikuje statistickou signifikanci)
Hodnoceno logistikou regresní analýzou (SAS 9.1)

Graf č. 1: Hodnocení compliance (%) po 6 (±1,5) měsících

Graf č. 2: Hodnocení compliance (%) po 12 (±1,5) měsících
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Edukace

lání a přítomnost komplikací diabetu). 
Naopak nebyla nalezena souvislost mezi 
compliance a věkem, typem a dobou tr-
vání diabetu, hladinou glykovaného he-
moglobinu (HbA1c) při vstupu, typem in-
zulínové léčby nebo léčbou perorálními 
antidiabetiky. Význam těchto souvislostí 
zůstává nejasný, protože dostupná lite-
ratura uvádí rozporuplné závěry. Domní-
váme se, že vyšší compliance ve větších 
městech souvisí se snadnější dostupností 
do edukačních center díky lepší doprav-
ní obslužnosti v porovnání s venkovem. 
Snadný přístup by měl být zvažován vždy 
při budování nových edukačních center. 
Vztah mezi compliance a pohlavím může 
být ovlivněn obecně vyšší ochotou žen ří-
dit se doporučeními oproti mužům, stej-
ně jako vyšší vzdělání nejspíše umožňuje 
lépe porozumět vztahu mezi vlastní kon-
trolou diabetu a udržením zdraví. Je zají-
mavé, že z řady diabetických komplikací 
pouze diabetická polyneuropatie byla spo-
jena s compliance. Je možné, že právě při 
této komplikaci má pacient „hmatatelné“ 
problémy a hledá cestu ke zlepšení. 

Nebyl zjištěn vztah mezi compliance 
a věkem pacienta, typem diabetu a léčbou 
inzulínem, vstupní hladinou glykované-
ho hemoglobinu, typem inzulínové léčby 
nebo užíváním perorálních antidia betik. 
Relevantnost této vazby zůstává neobjas-
něna, protože v dostupné literatuře se vy-
skytují rozporné závěry. Ve většině studií 
věnovaných edukaci diabetiků nebyl nale-
zen žádný vztah mezi vybranými vstupní-
mi faktory (pohlaví, věk, body mass index 
a doba od diagnózy diabetu) a vypadá-
váním z edukace nebo vynecháním edu-
kačních setkání. Dvě z prací (Simmons et 
Fleming 2000; Gucciardi et al. 2007) po-
tvrdily souvislost s pracovním statutem 
a zanedbáváním edukace (vyšší vypadá-
vání u pracujících pacientů). Nejednotné 
závěry se objevují i o souvislosti compli-

ance s faktory jako je způsob léčby dia-
betu, hladina glykovaného hemoglobinu, 
komorbidity a cestovní vzdálenost od kli-
niky resp. místa edukace. Odlišné postupy 
výzkumu použité napříč studiemi ztěžují 
vytvoření společného závěru o tom, které 
faktory ovlivňují compliance nebo naopak 
odklon od edukačních programů pro dia-
betické pacienty (Gucciardi 2008). 

Pacienti v naší studii vyjádřili spoko-
jenost s edukačním programem ve více 
než 97 % po 12 měsících účasti. Přesto-
že deklarovali dlouhodobou compliance 
a spokojenost, dopad tohoto edukačního 
programu na celkový léčebný výsledek zů-
stává neznámý. S ohledem na observační 
charakter této studie jsme nemohli měřit 
účinek edukačních intervencí na metabo-
lickou kontrolu diabetu. 

Existují určité limitace pro interpretaci 
a zobecnění výsledků pozorovaných v této 
studii. Compliance i spokojenost pacientů 
s edukačním programem byly hlášeny pa-
cientem lékaři, který byl zároveň ošetřují-
cím lékařem pacienta. Tento přístup může 
způsobit určité zkreslení, protože data 
byla zapisována lékařem, který edukaci 
pacientovi doporučil. Neexistuje také ob-
jektivní zhodnocení výsledků hlášených 
pacientem. Přesto je informace o compli-
ance a spokojenosti pacientů s edukačním 
programem důležitá, protože chyběla ja-
kákoliv zpětná vazba na edukační pro-
gram od doby jeho zahájení v roce 2004. 
Zjištění asociace některých z parametrů 
s compliance může vést k dalšímu vývo-
ji specifické nebo úzce zacílené nabídky 
programů podle vybraných charakteristik. 
Kromě údajů o compliance byly získány 
reprezentativní údaje o současné popula-
ci pacientů s diabetem v České republice 
a na Slovensku.

Tato studie vznikla za podpory Eli Lilly 
and Company.
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Tab. č. 4: Spokojenost s edukací pomocí brožur (%; 95% CI)

po 6 (±1,5) měsících po 12 (±1,5) měsících

ano ne / neznámo ano ne / neznámo

pacienti s DM 1. typu 89,5 (84,4–93,4) 10,5 (0,0–11,5) 88,0 (82,7–92,2) 12,0 (0,0–13,9)

pacienti s DM 2. typu 90,3 (87,8–92,5) 9,6 (0,0–8,8) 87,6 (84,9–90,0) 12,4 (1,2–7,1)

Tab. č. 5: Spokojenost s edukací prostřednictvím sester (%; 95% CI)

po 6 (±1,5) měsících po 12 (±1,5) měsících

ano ne / neznámo ano ne / neznámo

pacienti s DM 1. typu 87,0 (81,5–91,3) 13,0 (1,7–13,9) 87,0 (81,5–91,3) 13,0 (2,8–12,1)

pacienti s DM 2. typu 81,9 (78,8–84,8) 18,1 (6,4–12,2) 82,9 (79,9–85,7) 17,0 (5,7–12,0)
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Informovanost diabetiků

Prieskum úrovne informovanosti 
pacientov o správnej výžive 
a životospráve pri ochorení
diabetes mellitus
Ivica Gulášová
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o., Bratislava

Súhrn:
Autorka približuje prieskum v ktorom sa zamerala na najčastejšie problémy a prekážky 

nedostatočnej informovanosti pacientov v oblasti správnej výživy a životosprávy u pacien-
tov s diabetes mellitus. Základný súbor respondentov tvorilo 300 pacientov s ochorením dia-
betes mellitus. Prieskum prebiehal v Bratislave, Trenčíne a v Považskej Bystrice, v období 
od januára 2006 do decembra 2008. Hlavnou prieskumnou metódou bol dotazník vlastnej 
konštrukcie. V závere príspevku autorka vyhodnocuje 4 pracovné hypotézy a navrhuje via-
cero odporučení pre prax.

K?účové slová: diabetes mellitus, informovanos[, edukácia, správna výživa, životo-
správa

Research of the level of range of information of patients about the right nouris-
hment at the illness diabetes mellitus

The author present the research concentrated on the most frequent problems and obsta-
cles of the unsatisfactory range of information of patients in the field of the right nouris-
hment and regimen of patients with diabetes mellitus. The basic set of respondents was 
formed by 300 patients with the illness diabetes mellitus. The research was realised in Bra-
tislava, Trenčín and Považská Bystrica from January 2006 till December 2008. The main 
research method was the questionaire of own construction. In the end of the contribution 
the author evaluates four working hypotheses.

Key words: diabetes mellitus, range of information, education, right nourishment, re-
gimen

Prieskum

Vymedzenie problému 

O problematike diabetes mellitus mož-
no ve]a písaV. Problémy, s ktorými sa 
sestry často stretávajú im prináša bežná 
denná prax. V mojom prieskume som sa 
zamerala práve na problematiku najčas-
tejších prekážok nedostatočnej informo-
vanosti pacientov o správnej výžive pri 
ich ochorení diabetes mellitus.

Život človeka prináša radosV, ale aj 
problémy, ktoré ke_ vzniknú treba rie-
šiV. Pri riešení problému sa orientujeme 
na h]adanie empirických faktov. Pro-
blém je potrebné bližšie identifikovaV 
a slovne sformulovaV do otázky: „Ktoré 
sú najčastejšie prekážky v nedostatočnej 
informovanosti pacientov o správnej vý-

žive pri diabetes mellitus?“ Túto skutoč-
nosV som si overovala pri plnení štyroch 
stanovených cie]ov prieskumu, ktorých 
výsledky mi slúžili na potvrdenie alebo 
vyvrátenie štyroch pracovných hypotéz 
prieskumu.

Ciele prieskumu

C 1: ZistiV úroveň vedomostí pacientov 
o ochorení diabetes mellitus a možnosti 
vzniku komplikácií.

C 2: ZistiV úroveň vedomostí o správnej 
výžive pri ochorení diabetes mellitus.

C 3: ZistiV úroveň informovanosti pa-
cientov o správnej výžive a pohybovom 
režime pri ochorení diabetes mellitus.

C 4: PosúdiV vedomosti pacientov o po-
hybovom režime pacientov s ochorením 
diabetes mellitus.

Pracovné hypotézy

Hypotéza H 1: Predpokladám, že úroveň 
vedomostí o svojom ochorení diabetes 
mellitus je u väčšiny pacientov nedosta-
točná, pretože nemajú základné informá-
cie o prejavoch a progresii ochorenia dia-
betes mellitus.

Hypotéza H 2: Predpokladám, že pa-
cienti nedodržiavajú správnu životosprá-
vu, nako]ko väčšina z nich uprednostňuje 
nevhodný spôsob stravovania a životné-
ho štýlu.

Hypotéza H 3: Predpokladám, že paci-
enti nepoznajú zásady správnej výživy, 
lebo majú nedostatočné informácie.

Hypotéza H 4: Predpokladám, že u väč-
šiny pacientov je pohybový režim na níz-
kej úrovni pre nedostatočný záujem o fy-
zickú aktivitu.

Základný súbor respondentskej 
vzorky pacientov – charakteristika

Základný súbor tvorili pacienti s ocho-
rením diabetes mellitus v celkovom počte 
300 pacientov.

Metódy výskumu 

Na dosiahnutie stanovených cie]ov som 
ako základnú prieskumnú metódu použi-
la dotazník vlastnej konštrukcie, dosiah-
la som 100% návratnosV dotazníkov. Ča-
sové obdobie prieskumu: január 2006 až 
december 2008. 

Vyhodnotenie pracovných 
hypotéz

V pracovnej hypotéze 1 som predpokla-
dala, že úroveň vedomostí o svojom ocho-
rení je u väčšiny pacientov nedostatoč-
ná, pretože nemajú základné informácie 
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o prejavoch a progresii ochorenia diabetes 
mellitus. Prvým cie]om bolo zistiV úroveň 
vedomostí pacientov o ochorení diabetes 
mellitus a možnosti vzniku komplikácií. 
Aby som tento cie] splnila, použila sme 
metódu dotazníka pre pacientov. 

Z výsledkov vyplynulo, že DM ako ocho-
renie pečene označilo 23 % pacientov, ako 
ochorenie pankreasu 74 % pacientov a ako 
ochorenie žalúdka 3 % pacientov. Zvýšenú 
hladinu cukru v krvi ako charakteristický 
príznak pri cukrovke uviedlo 73 % pacien-
tov a zníženú hladinu cukru uviedlo 27 % 
pacientov. Žiadnu liečbu cukrovky označi-
lo 0 % pacientov, lieky a inzulín označilo 
83 % pacientov a komplexnú liečbu 17 % 
pacientov. Aktuálne nameranú hodnotu 
glykémie si vie zhodnotiV 50 % pacien-
tov. Svojho diabetológa pravidelne na-
vštevuje 67 % pacientov a nepravidelne 
33 % pacientov. 

Na základe uvedeného môžem konšta-
tovaV, že platnosV pracovnej hypotézy H 1 
sa potvrdila.

V pracovnej hypotéze 2 som predpo-
kladala, že pacienti nedodržujú správ-
nu životosprávu, nako]ko väčšina z nich 
uprednostňuje nevhodný spôsob stravo-
vania a životného štýlu. Splnením dru-
hého cie]a som zistila, aká je úroveň ve-
domostí pacientov o správnej výžive pri 
ochorení dia betes mellitus. 

Z výsledkov vyplynulo, že do 3 jedál má 
celodennú stravu rozloženú 20 % pacien-
tov, do 4 jedál 20 % pacientov, do 5 jedál 
10 % pacientov a do 6 a viac jedál 50 % 
pacientov. PravidelnosV v stravovaní za-
chováva 40 % pacientov, nepravidelne sa 
stravuje 30 % pacientov a pravidelnosV 
niekedy zachováva 30 % pacientov. Život-
ný štýl – osobné návyky: fajčenie – viac 
ako 20 cigariet denne fajčí 50 % pacien-
tov, menej ako 10 denne 20 % pacientov 
a nefajčí 30 % pacientov, káva 1–2krát 
denne pije 70 % pacientov a kávu nepi-
je 30 % pacientov, alkohol – áno pije ho 
30 % pacientov, príležitostne 50 % pa-
cientov a nepije ho 20 % pacientov, dro-
gy – áno užíva 0 % pacientov a neužíva 
100 % pacientov. 

Na základe uvedeného môžem kon-
štatovaV, že pracovná hypotéza 2 sa po-
tvrdila.

V pracovnej hypotéze 3 som predpo-
kladala, že pacienti nepoznajú zásady 
správnej výživy, lebo nemajú dostatočné 
informácie. Splnením tretieho cie]a som 
si overila, že je potrebné zvýšiV informo-
vanosV pacientov o správnej výžive a po-
hybovom režime. 

Z výsledkov mi vyplynulo, že na začiat ku 
ochorenia diabetes mellitus bolo o správ-
nej výžive informovaných 20 % pacientov, 
nedostatočné informácie dostalo 20 % pa-
cientov a vôbec nebolo informovaných 
60 % pacientov. Diétu dodržiava 40 % pa-
cientov, občas ju dodržiava 20 % pacientov 
a nedodržiava ju 40 % pacientov. 3– 4krát 
za deň je 10 % pacientov, 4–5krát 50 % pa-
cientov a 5–6krát za deň je 40 % pacien-
tov. Že medzi základné živiny patria tuky, 
cukry, bielkoviny, vláknina uviedlo 20 % 
pacientov, že tam patria tuky, cukry, biel-
koviny uviedlo 40 % pa cientov, tuky, cuk-
ry, vitamíny uviedlo 20 % pacientov, tuky, 
cukry, vlákninu uviedlo 10 % pacientov, 
bielkoviny, cukry, vlákninu uviedlo 10 % 
pacientov. Vhodné pohybové aktivity pre 
diabetika poznalo 30 % pacientov a 70 % 
pacientov ich nepoznalo.

Na základe uvedeného môžem kon-
štatovaV, že pracovná hypotéza 3 sa po-
tvrdila.

V pracovnej hypotéze 4 som predpo-
kladala, že u väčšiny pacientov je po-
hybový režim na nízkej úrovni pre ne-
dostatočný záujem o fyzickú aktivitu. 
Splnením štvrtého cie]a prieskumu som 
posúdila vedomosti pacientov o pohybo-
vom režime. 

Z výsledkov prieskumu mi vyplynulo, 
že pohybový režim dodržuje a pravidel-
ne cvičí 27 % pacientov a nedodržuje ho 
a necvičí 73 % pacientov. Ani 1krát do týž-
dňa necvičí 50 % pacientov, jedenkrát do 
týždňa cvičí 33 % pacientov a dvakrát do 
týždňa cvičí 17 % pacientov. 

 Na základe uvedeného môžem kon-
štatovaV, že pracovná hypotéza 4 sa po-
tvrdila.

Informovanost diabetiků

Graf č. 1: Informácie o diabetes mellitus

Graf č. 2: Informácie o správnej životospráve pri diabetes mellitus
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Odporúčanie pre prax: 

• výsledky prieskumu prezentovaV se-
strám

• naučiV pacientov dodržiavaV terape-
utický režim

• naučiV pacientov udržiavaV si opti-
málnu hladinu cukru v krvi

• učiV pacienta ako si pestovaV pravi-
delný pohyb a telesné cvičenie

• obmedziV konzumáciu alkoholu a faj-
čenia u pacientov s DM

• naučiV pacienta kontrolovaV emócie 
a tým predchádzaV zbytočnému stresu

• informovaV a prakticky naučiV pa-
cienta používaV diabetické pomôcky

• poučiV pacienta o predchádzaní kom-
plikáciám 

• pravidelne sa zúčastňovaV preventív-
nych prehliadok

• pri vyrovnávaní sa s ochorením poskyt-
núV pacientovi psychickú podporu

 Záver
V mojom prieskume som sa zaoberala 

ochorením diabetes mellitus – cukrov-
kou. Pri starostlivosti o týchto pacien-
tov je nevyhnutne potrebný individuálny 
psychologický prístup.

 Diabetes mellitus je jedným z najčas-
tejších „civilizačných“ ochorení, ktoré sa 
lavínovito šíri a zasahuje ]udí všetkých 
vekových kategórií. Predpokladom nové-
ho liečebného a ošetrovate]ského prístu-
pu je široká, aktívna a trváca spolupráca 
medzi pacientmi a zdravotníckymi pra-
covníkmi. Ak sa pacientom poskytnú do-
statočné informácie o ochorení diabetes 
mellitus, je možné formovaV ich vedo-

mosti, názory, presvedčenie, správanie 
zdravotné uvedomenie a chápanie zme-
ny filozofie zdravia. 

Pre budúcnosH odporúčam uspora-
dúvaH pre verejnosH rozhovory vo forme 
besied, vydaH vhodné a zrozumite?né 
brožúry so zásadami prevencie a oše-
trovaním pri ochorení diabetes melli-
tus. Považujem za nevyhnutné zvyšovaV 
úroveň informovanosti pacientov i laickej 
verejnosti. Ide o zmenu myslenia, zmenu 
prístupu k vlastnému zdraviu a presu-
nutie zodpovednosti o zdravie na kaž-
dého z nás. Základným predpokladom 
úspechu takto pochopeného projektu 
by bolo zvýšenie informovanosti ?udí 
o otázkach zdravia, životospráve, do-
statočnom telesnom pohybe, preven-
cii a ošetrovate?skej starostlivosti pri 
ochorení diabetes mellitus. 

Neoddelite]nou súčasVou liečby ocho-
renia diabetes mellitus je jeho kontrola 
samotným pacientom. Ke_že cukrov-
ka nebolí, človek nemusí maV žiadne va-
rovné pocity ani Važkosti. Reálnou sku-
točnosVou však je, že diabetik, ktorý vie 
o sebe a svojom ochorení čo najviac, žije 
dlhšie a kvalitnejšie. Práca sestry je mi-
moriadne náročné povolanie, ale je to aj 
podnetné a zodpovedné poslanie, v kto-
rom sa spája majstrovstvo odborných 
výkonov s ochotou pomáhaV pacientom 
a pracovaV v ich prospech. Úlohou sestry 
je na]alej si rozvíjaV a rozširovaV vedo-
mosti, ktoré by prispeli k zdravotno-vý-
chovnej činnosti.
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Psychopsis papilio H. G. Jones
Rostlina tropické části střední a jižní Ameriky 
a Trinidadu, známá pod lidovým názvem „motýlí 
orchidej“ svým jediným květem připomíná sku-
tečně některé tropické druhy velkých motýlů.
(Foto: Mgr. Karel Vízner – GEUM)

N   O   V   I   N   K   A

REPETITORIUM HOJENÍ RAN
MUDr. Jan Stryja
ISBN 978-80-86256-60-3

Přehledná monografie problematiky moderního hojení ran. Určeno pro
pregraduální i postgraduální vzdělávání lékařů různých oborů (praktičtí lékaři,
dermatologové, chirurgové, ortopedi, diabetologové ad.) i zdravotních sester-
specialistek.

A5, vázaná, 200 stran, barevné obrázky, schémata, grafy

LÉČBA INZULÍNOVOU PUMPOU PRO PRAXI
As. MUDr. Pavlína Pi$hová, doc. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.
ISBN 978-80-86256-64-1

Praktická příručka pro lékaře pečující o diabetiky léčené inzulínovou pumpou,
kterou ocení jak specialisté-diabetologové, tak praktičtí lékaři. Teoretická část
shrnuje základy léčby diabetes mellitus, zvláště s ohledemna inzulinoterapii
a CSII. Obsahem druhé části jsou praktická doporučení týkající se léčby
inzulínovou pumpou (zahájení léčby, stanovení dávek, řešení problémů,
algoritmy léčby, léčba v těhotenství ad.). Jednotlivé kapitoly jsou doplněny
unikátním pohledem diabetika na danou problematiku.

A5, vázaná, 195 stran, čb a barevné obrázky, schémata a grafy

Nakladatelství GEUM, s. r. o.
Nádražní 66
513 01 Semily
tel.: 721 639 079

e-mail: geum@geum.org
internet: www.geum.org

CENA: 330 Kč

CENA: 330 Kč

MUDr. Jan Stryja

Repetitorium
hojení ran

Pavlína Pi�hová, Kateřina Štechová

Léčba
inzulínovou pumpou

pro praxi

Tradiční výstava zdravotnických materiálů a techniky pořádaná každoročně na br-
něnském Výstavišti má i letos ve svém odborném doprovodném programu řadu za-
jímavých akcí. 
Bližší informace o Medical Fair naleznete na www.bvv.cz/medicalfair
Z doprovodných akcí vybíráme:

9. mezinárodní podiatrické sympozium
• 20. 10. 2009 
• Pořadatelé: Česká podiatrická společnost, Česká obuvnická a kožedělná asociace
• Odborní garanti: PhDr. Vlasta Mayerová, MUDr. Miroslav Havrda

Hojení ran
• 20.– 21. 10. 2009
• Pořadatel: Česká společnost pro léčbu rány

Diabetes mellitus
• 23. 10. 2009
• Organizátorky: Jitka Andrášková, FN u sv. Anny
v Brně, Bc. Marie Joukolová, Nemocnice Prostějov

Medical Fair na Výstavišti v Brně

Diasestra_2009_2.indd   10 17.6.2009   12:11:26




