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Editorial

V tomto čísle Kazuistik, stejně jako na našich internetových stránkách, můžete nalézt upoutávku na 
kongres Advanced Technologies and Treatments for Diabetes – ATTD. Jedná se o třetí ročník mezinárodního 
setkání všech, kdo se zajímají o nové technologie a postupy v diabetologii, jejich aplikaci a možné přínosy 
a dopady v léčbě diabetu a životě diabetiků. O prvním ročníku tohoto významného setkání odborníků, 
které měla možnost hostit Praha, podrobně informoval i náš časopis. Tentokrát se akce uskuteční 10.–13. 
února 2010 ve švýcarské Basileji.

Hlavní témata kongresu zahrnou inzulínové pumpy a nové prostředky k aplikací inzulínu, měření gly-
kémie, inzulínová analoga – tedy vcelku očekávatelná témata, vždy6 v této oblasti jsme si „zvykli“ na takové 
tempo inovací a technologického pokroku až se tají dech. Zajímavá jistě bude i problematika diabezity, 
prostředků k léčbě obezity jako cestě k prevenci a léčbě diabetu, telemedicína, ale i prevence diabetu ad.

Každý, kdo sleduje vývoj v diabetologii, nemůže nežasnout nad technologickým a vědeckými pokroky, 
které tento obor za poslední desetiletí učinil. Spolu s tím ale asi většinu z nás napadne, kde jsou limity 
těchto technologií. 

Je to podobné jako třeba s jadernou elektrárnou. Ta je také natolik technologicky vyspělá, že nejriziko-
vějším faktorem jejího provozu jsou lidé – tedy její obsluha. Podobné je to i s technologiemi v diabetologii 
a medicíně obecně. 

Nejde jen o to, že řada postupů, farmaceutik a techniky vyžaduje natolik vzdělané, inteligentní a infor-
mované uživatele, že jejich potenciál může plně využít jen část našich pacientů (a některým se nedá aplikovat 
vůbec), ani jen o to, že tento rozvoj klade i obrovské nároky na stálé vzdělávání lékařů, sester i ostatních 
zainteresovaných, jinak zčásti nebo zcela selhává. Především jde o skutečnost, že my lidé se chováme velmi 
často iracionálně, nevyzpytatelně a protikladně svým zájmům. Problém řady diabetiků přečasto netkví 
v jejich glykémii, ale v jejich hlavě. V akceptování zdravého životního stylu, compliance k léčbě a v kaž-
dodenním „boji“ s cukrovkou jako se sebou samým, svými návyky či zlozvyky, nechutí, pohodlností či jen 
prostou (nevhodnou) tradicí…

Řetěz je tak silný, jak je silný jeho nejslabší článek. To se týká i medicíny a poskytovatelů zdravotnické 
péče a tak se často stává, že sofistikovanou (a mnohdy nákladnou) léčbu pacienta hatí zdánlivě drobné 
nedostatky v terapii či ošetřovatelské péči. Každému se jistě vybaví tristní příklady zbytečných dekubitů za-
viněných nedostatečným polohováním, nedostatky v nemocniční výživě apod. Nedá mi však nezmínit jednu 
konkrétní vzpomínku. Před lety, když inzulínová pera, která jsou dnes již celkem běžná, byla ještě novinkou, 
jsem hovořil s jednou dlouholetou diabetičkou 1. typu. Po letech aplikace PUR inzulínů byla převedena na 
intenzivnější režim s humánními inzulíny, podávanými inzulínovým perem. Zpočátku byla nadšena, později 
se ale vrátila (pro nespokojenost se způsobem aplikace) na svůj starý režim a k injekčním stříkačkám. Seděli 
jsme spolu v kostelní lavici, takže nebylo mnoho času diskutovat o diabetu, ale důvodem bylo, jak jsem 
vyrozuměl, že k inzulínovému peru dostala 5 ks jehliček a ty se časem ztupily… Zdánlivě drobné opomenutí 
sestřičky či ošetřující lékařky – nikdo nemocné nevysvětlil, že může dostat (tehdy) 100 ks jehliček na rok 
a nikdo nezkoumal podrobně důvody, proč se chce moderní techniky vzdát – tak mělo podstatnější vliv na 
způsob a vedení terapie než záměry terapeuta.

S přáním pěkného podzimu
Karel Vízner, šéfredaktor

Limity nových technologií
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Úvod:

Mikrovaskulární komplikace typu diabetické neuropatie jsou 
nejčastější příčinou bolestí dolních končetin u mladého diabetika 
1. typu. V rámci diferenciální diagnostiky nutno pomýšlet na ische-
mické postižení cév dolních končetin, systémové onemocnění pojiva, 
či na možnost zúžení hrudní či břišní aorty. 

Kazuistika:
Kazuistika přináší příklad pozdní diagnostiky abdominální ko-

arktace aorty u 35leté pacientky, která má od dětství bolesti dolních 
končetin při zvýšené námaze. Jedná se o pacientku narozenou v roce 
1973, léčenou pro DM 1. typu od roku 1981; dále jsou přítomny pou-
ze lehké počínající komplikace diabetu: diabetická neproliferativní 

retinopatie. V roce 1993 dochází k rozvoji autoimunitní tyreoiditidy, 
v anamnéze pak opakované iridocyklitidy. Kompenzace diabetu 
dlouhodobě velmi dobrá, HbA1c 4,5–5,5 % (IFCC), léčena inzulínem 
aspart (NovoRapid) inzulínovou pumpou Paradigm 522. Operace: 
ovariální cysty, porod císařským řezem v roce 2002.

Anamnéza: od dětství bolesti dolních končetin při námaze, 
opakovaně vyšetřena neurologem a revmatologem s negativním 
výsledkem, vyloučena pojivová či zánětlivá onemocnění. Na obtíže 
si postupně zvykla, smířila se s tím, že nesportuje, při běžné činnosti 
není omezena.

Cévní vyšetření poprvé až v roce 2004 s nálezem nízkoodporo-
vého toku v periferních cévách. Provedeno vyšetření se zaměřením 
na systémové onemocnění pojiva, které se neprokázalo; na základě 
revmatologického vyšetření pomýšleno na degenerativní zúžení cévní 
stěny autoimunitním procesem při diabetu.

Koarktace aorty jako příčina 
bolestí dolních končetin

Souhrn:
Kazuistika popisuje případ pacientky, u které byla stanovena diagnóza uzávěru distální aorty 

téměř po 20 letech trvání obtíží. Pacientka je pro diabetes mellitus 1. typu léčena od svých 8 let. 
Od 10 let si stěžuje na bolesti dolních končetin při námaze, vyřazena z tělocviku. Opakovaně 
vyšetřena dětským neurologem, revmatologem, vše je připisováno diabetu. Postupně si na obtíže 
zvykla, neběhá, v ordinaci lékaře si již nestěžuje. Ve věku 35 let (tedy cca 25 let od vzniku obtíží) 
je provedeno preventivní angiologické vyšetření s nálezem nízkoodporového toku v dolních kon-
četinách. Další vyšetření prokazují kompletní uzávěr abdominální aorty pod odstupem renálních 
cév. Případ je ukázkou skutečnosti, že obtíže pacienta, který je léčen pro diabetes mellitus, nelze 
vždy přisuzovat diabetu, tak jak se mnohdy mylně děje. Vždy je nutno provést kompletní diferen-
ciální diagnostiku.

Summary:
Aortal coarctation as a reason of upper leg pain
The case history of young women suffering from type 1 diabetes mellitus presents late diagnosis 

of abdominal aortae closure. The diagnosis was performed almost 20 years after problems were 
first announced. The patient is treated for type 1 diabetes from its 8 years. She was complaining 
about lower leg pain while running, walking from her 10 years. The special neurologic, revmatology 
examinations were collected. Diabetes was charged of presented painfulness. Patient consecutively 
got used to having such type of moving problems, no additional complaining. 25 years later regu-
lary preventive angiology examination was performed with surprising result. Tight coarctation 
abdominal aortae was found just after renal vessels cession. Presented case shows the fact, that 
not only diabetes is the primary reason for every diabetic problem. Entire differential diagnostic 
discretion should be implemented.

Bartášková, D., Pi6hová, P. Koarktace aorty jako příčina bolestí dolních končetin. Kazuistiky v diabe-
tologii 7, č. 3: 4 –5, 2009.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 1. typu

� bolesti dolních končetin

� diabetická neuropatie

� koarktace břišní aorty

Key words:

� diabetes mellitus type 1

� lower leg pain

� diabetic neuropathy

� abdominal aortae 
coarctation

Dagmar Bartášková, Pavlína PiBhová
Diabetologické centrum FN Motol, Praha
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KOARKTACE AORTY JAKO PŘÍČINA BOLESTÍ DOLNÍCH KONČETIN

Pacientka si na obtíže dále nestěžuje, proto další rutinní vyšetření 
cév prováděno až v roce 2008 – opět nález snížených tlaků na obou 
dolních končetinách. Následně indikováno angioCT břišní aorty 
s nálezem rozsáhlé 10 cm dlouhé koarktace břišní aorty pod odstupy 
renálních tepen.

Diskuse: 
Koarktace aorty je vrozené zúžení aorty, které je nejčastěji lo-

kalizováno za odstupem levé podklíčkové tepny, méně často pak na 
aortálním oblouku, distálním úseku hrudní aorty či v abdominální 
oblasti. Abdominální koarktace se podílí pouhými 2 % na všech ko-
arktacích, které činí asi 9 % ze všech vrozených vad srdce a velkých 
cév. Koarktace aorty může být vrozená, či získaná. Získané se vysky-
tují nejčastěji ve středním úseku aorty, zahrnují většinou i odstupy 
ledvinných cév. Příčinou může být zánětlivé onemocnění, TBC, m. 
Recklinghausen, nespecifická arteriitis. Často až peroperační nález 
a histologické vyšetření tkáně vede ke stanovení definitivní diagnózy. 
Nemocní udávají jen mírný až střední stupeň klaudikací, který se 
může manifestovat kdykoliv mezi 1. a 6. dekádou věku. Včas indi-
kovaná operace zabrání vzniku dilatace aorty nad stenózou, která 
by mohla akutně ohrozit život pacienta. 

Definitivní příčina stenózy aorty u naší pacientky nebyla stanovena, 
je ve sledování angiochirurgie. Protože končetiny jsou zásobovány 
četnými kolaterálami, zatím byla doporučena konzervativní terapie.

Závěr: 
Diabetu 1. typu bývá často přisuzována řada různých zdravotních 

problémů pacientů. Bez ohledu na přítomnost diabetu by měla být 
provedena kompletní diferenciální diagnostika obtíží pacienta.

Literatura:
Firt, P., Hejnal, J., Vaněk, I. Cévní chirurgie. Praha: Karolinum, 
2006.

Krajíček, M., Šebesta, P. Chirurgická a intervenční léčba cévních 
onemocnění. Praha: Grada, 2007.

Obr. : Uzávěr abdominální aorty subrenálně s kolaterálním oběhem 
v rozsahu 5–6 cm

von Recklinghausen Friedrich Daniel (1833–1910) – německý histopatolog. Medicínu studoval v Bonnu, Würzburgu a Berlíně. Působil na řadě míst jako profesor patologické anatomie, 
v roce 1877 se stal rektorem univerzity ve Štrasburku. Jako jeden z prvních popsal neurofibromatózu typu 1, hemochromatózu a některé funkce lymfatického systému. Byl otcem známého 
německého fyziologa Heinricha v. R. (1867–1942). (Zdroj informací: archiv redakce)

MUDr. Dagmar Bartášková
Diabetologické centrum FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
e-mail: dagmar.bartaskova@centrum.cz
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Diabetes mellitus 2. typu 
v graviditě

Souhrn:
Kazuistika popisuje léčbu diabetu 2. typu u těhotné cizinky. K dosažení co nejlepší kompenzace 

v graviditě bylo potřeba nejen často upravovat léčbu, ale rovněž opakovaně pacientku edukovat 
o vhodném stravování a režimu. Naše snaha o respektování kulturních odlišností pacientky po-
stupně vedla k dobré spolupráci při léčbě, k uspokojivé kompenzaci diabetu a nakonec i k porodu 
zdravého dítěte.

Summary:
Type 2 diabetes mellitus in pregnancy
The paper presents the therapy of type 2 diabetes mellitus in a pregnant woman from Libya. 

We recommended the intensive insulin therapy along with dietary and lifestyle intervention. The 
goal of good glycemic control during pregnancy was achieved through frequent adjustments of 
therapy and patient education. The multi-cultural approach of the health care team contributed 
to good compliance of the patient, and to satisfactory metabolic control. The patient delivered 
a healthy newborn in the 37th week of pregnancy.

Doležalová, B., Pavlíčková, J., Paulysková, P. Diabetes mellitus 2. typu v graviditě. Kazuistiky v diabe-
tologii 7, č. 3: 6 –8, 2009.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 2. typu

� gravidita

� intenzifikovaný inzulínový 
režim

Key words:

� type 2 diabetes mellitus

� pregnancy

� intensive insulin therapy

Barbora Doležalová1, Jiřina Pavlíčková2, 
Pavlína Paulysková3

1Diabetologická, interní a endokrinologická ambulance, Chrudim
2Diabetologická ambulance, Pardubice
3Diabetologická a interní ambulance, Přelouč

Úvod:

Diabetes mellitus (DM) je nazýván epidemií 3. tisíciletí. Incidence 
všech typů diabetu se zvyšuje nejen v naší zemi, ale všude na světě. 
Největší nárůst incidence diabetu 2. typu je popisován v oblastech, kde 
se rychle prosazuje tzv. západní styl života charakterizovaný sníženou 
fyzickou aktivitou a energeticky bohatou stravou. Mezi tyto oblasti patří 
i země severní Afriky a Blízkého a Středního Východu (IDF 2007).

Kromě vyšší incidence je dalším trendem snižování věku při 
manifestaci diabetu 2. typu. S tím souvisí častější onemocnění u žen, 
které ještě plánují graviditu. Diabetičky 2. typu jsou zatím nejméně 
početnou skupinou gravidních diabetiček, v budoucích letech však 
budeme DM 2. typu v graviditě léčit stále častěji (Clausen et al. 2005; 
Lawrence et al. 2008).

Pacientka, o níž pojednává tato kazuistika, byla léčena v roce 2007 
v Pardubické krajské nemocnici, a. s. Poradnu pro gravidní diabetičky 
v průběhu roku 2007 navštěvovalo přibližně 400 pacientek. Většinou 
se jednalo o pacientky s gestačním diabetem, 20 pacientek mělo 
pregestační DM 1. typu a jen 2 pacientky byly léčeny pro pregestační 
DM 2. typu.

Kazuistika:

Naše pacientka se narodila v roce 1971 v Libyi. V 90. letech žila 
přechodně v České republice se svým manželem, který zde studoval. 
Po krátkém pobytu v Libyi se rodina v roce 2005 opět na přechodnou 
dobu přestěhovala do České republiky. Pacientka hovoří pouze arab-
sky. V Libyi pracovala jako učitelka, nyní je doma s dětmi, které sama 
vyučuje. Je praktikující muslimka.

Pacientka má 3 děti. Starší se narodily v letech 1996 a 1999 v Par-
dubicích, nejmladší v roce 2004 v Libyi. Všechny porody byly vedeny 
císařským řezem. V žádné graviditě nebylo provedeno oGTT.

V roce 2005 byl u ní při preventivním vyšetření zjištěn asymptoma-
tický DM 2. typu. V rodině nikdo diabetem netrpěl, pacientka neměla 
nadváhu (66 kg, 166 cm, BMI 23,9 kg/m2). Od r. 2006 byla léčena 
glimepiridem (Amaryl 2 mg 1-0-0), byla sledována u diabetologa a její 
kompenzace byla hodnocena jako uspokojivá. 

Na první návštěvu do poradny pro gravidní diabetičky se dostavila 
na doporučení své diabetoložky v březnu 2007 s podezřením na gravi-
ditu. Poslední menstruace byla před 8 týdny, pacientka měla ranní ne-
volnosti. Při vyšetření byla gravidita potvrzena laboratorně (hGC nad 
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10 000 IU/l) a pomocí UZ vyšetření na Porodnicko-gynekologickém 
oddělení Pardubické krajské nemocnice, a. s. Ultrazvukem byl zjištěn 
jeden vitální plod, biometrie odpovídala gestačnímu věku 8 týdnů+5 
dní. Glykémie na lačno byla 6,4 mmol/l, po snídani 7,9 mmol/l.

Vzhledem ke graviditě bylo nutno přerušit léčbu glimepiridem 
a přejít na inzulínovou terapii. Pacientka udávala ranní nevolnosti, 
proto jsme zatím ordinovali jen bazální inzulín (Insulatard 5-0-0-5 
IU s. c.). Pacientku jsme komplexně edukovali o závažnosti diabetu 
v graviditě, o cílových hodnotách, o aplikaci inzulínu, hypoglykémii, 
selfmonitoringu glykémií a selfmonitoringu ketonurie. 

Vzhledem k jazykové bariéře probíhala komunikace mezi lékařkou 
a manželem pacientky v angličtině, následně se manžel snažil tlumočit 
pacientce vše v arabštině. Aplikaci inzulínu pacientka v první chvíli 
kategoricky odmítla, později jsme ji však přesvědčili, že není žádná jiná 
možnost léčby. Zdravotní pojištění, které měla pacientka uzavřeno, 
pokrývalo klinické a základní laboratorní vyšetření, ale nikoli náklady 
na léky. Manželé však s tímto počítali a hrazení inzulínu a testovacích 
proužků přijali jako samozřejmost. 

Jistou komplikací byl požadavek pacientky, aby ji na gynekologii 
klinicky a ultrazvukově vyšetřila lékařka, nikoli lékař, což jsme nakonec 
po telefonickém vyjednávání s gynekology zajistili. Tato podmínka byla 
ze strany pacientky zcela kategorická. Během čekání na UZ vyšetření 
na gynekologii se manžel pacientky seznámil s jedním z lékařů, který 
pochází z Egypta a mluví arabsky. Lékař je pak doprovodil do ambu-
lance a pomohl jim při komunikaci se sestrou na UZ pracovišti. Přesto 
vyšetření provedla česká lékařka a egyptský lékař jen po vyšetření 
pacientce přetlumočil nález. 

Druhá návštěva proběhla za týden. Pacientka měla lačnou glykémii 
6,8 mmol/l, postprandiální glykémii 8,0 mmol/l, ranní moč – glykosurie 
51 g/l, aceton a bílkovina negativní. Měli jsme již k dispozici hodnoty 
odběrů z minulého týdne – HbA1c 4,8 % (dle IFCC), fT4 16,3 pmol/l, 
TSH 1,63 mIU/l (obě hodnoty v normě). Kompenzaci diabetu jsme 
vzhledem ke graviditě hodnotili jako neuspokojivou. Subjektivně 
pacientka udávala zmírnění nevolností.

Zjistili jsme, že pacientka nebyla během léčby na předchozím 
pracovišti edukována o diabetické dietě (snídala rohlík s medem). 
Navíc byla zvyklá jíst jen dvakrát za den – vydatněji snídala a potom 
jedla až hlavní jídlo okolo 17. hodiny, zpravidla polévku, kuskus nebo 
těstoviny, dušenou zeleninu, skopové maso a moučník. Pacientce jsme 
vysvětlili principy diabetické diety a doporučili jí dietu s obsahem 
225 g sacharidů/den. Ordinovali jsme intenzifikovaný inzulínový režim 
– Actrapid 6-4-4 IU s. c., Insulatard 5-0-0-8 IU s. c. Inzulínová pera 
jsme pacientce zapůjčili.

Po zbytek prvního trimestru docházela nemocná na diabetologic-
ké kontroly po týdnu. Podle selfmonitoringu mívala postprandiální 
hyperglykémie po snídani až 12 mmol/l. Nebyla zvyklá v poledne 
obědvat, ani nyní se k jídlu nemohla často přinutit, proto mívala lehkou 
hypoglykémii kolem 14. hodiny. Opakovaně jsme se jí snažili vysvětlit 
princip častějšího jídla po menších dávkách. Inzulín bylo nutné navy-
šovat až na Actrapid 7-4-15-3 IU s. c. (snídaně, oběd, večeře, druhá 
večeře), Insulatard 10-0-0-8 IU s. c. Pacientce jsme zajistili řádnou 
gynekologickou péči. Dále jsme jí našli osobní asistentku (studentku 
porodní asistence), která pacientku doprovázela na všechna vyšetření, 
tlumočila do angličtiny a podílela se na edukaci pacientky. Přes všech-
no úsilí jsme však kompenzaci diabetu hodnotili jako neuspokojivou 
a pacientce jsme doporučili předání na vyšší pracoviště, což z rodinných 
a organizačních důvodů odmítla.

Ve druhém trimestru chodila pacientka na kontroly po dvou 
týdnech. Dosáhla hodnoty HbA1c 4,0 % (IFCC), ale její glykemické 
profily byly velmi labilní. Trval „boj s dietou“ – pacientka stále trpěla 
mírnou nauzeou, v jídle potom preferovala jednoduché sacharidy a ne-
byla schopná si stravu rozdělit do rovnoměrných porcí, stále relativně 
vydatně večeřela. I přesto byla biometrie plodu v souladu s termínem 
poslední menstruace. Vyšetření plodové vody (indikované pro věk nad 
35 let a pregestační diabetes) pacientka odmítla. Ve 26. týdnu gravidity 
byla nasazena substituce hormonů štítné žlázy pro hypothyroxinémii 
(fT4 9,7 pmol/l, TSH 3,57 mIU/l). Inzulín byl postupně zvyšován až na 
Actrapid 20-10-22-5 IU s. c., Insulatard 14-0-0-14 IU s. c.

Ve 29. týdnu byla pro nevyrovnané profily indikována hospitalizace. 
Pacientka během 8 dní v nemocnici pochopila princip „české“ diabe-
tické diety, inzulín bylo možno zredukovat na 74 jednotek/den v pěti 
dávkách (tj. cca 1 IU/kg). Dlouhodobá kompenzace byla vzhledem 
ke graviditě hraniční s HbA1c 4,4 % (IFCC). Biometrie plodu byla 
i nadále v souladu s gestačním stářím. 

Po propuštění se pacientka snažila pokračovat v dietě jako v ne-
mocnici a profily měla poměrně vyrovnané. Proto mě překvapila její 
žádost ve 31. týdnu, zda může dodržovat půst během ramadánu a jíst 
jen jedno jídlo po západu slunce. Půst jsem pochopitelně zakázala. Zde 
je třeba se zmínit o reakci manžela pacientky. Ten nebyl tak ortodoxní 
jako jeho žena a dodržování půstu považoval za nerozumné. Sám mě 
proto prosil, abych půst rezolutně odmítla – i v arabských zemích 
mohou lidé v období ramadánu jíst, pokud jim to tak určí jejich lékař. 
Na druhou stranu musím však uvést, že i manžel naší pacientky trpěl 
diabetem 2. typu, dietu se svou ženou však rozhodně nedržel.

Ve 36. týdnu byla pacientka opět hospitalizována na oddělení rizi-
kového těhotenství. Vzhledem k předchozím třem operačním porodům 
bylo třeba i nyní naplánovat císařský řez dříve, než začne spontánní 
porod. Nakonec byl porod proveden císařským řezem v gestačním 
týdnu 36+3. Novorozené děvčátko vážilo 2 950 g, bylo 48 cm dlouhé. 
Pro mírnou nezralost bylo 2 dny umístěno v inkubátoru, dále pak 
prospívalo normálně. Po porodu byl inzulín vysazen a pacientka začala 
kojit. Navrhovanou sterilizaci odmítla.

Při kontrole po šestinedělí měla lačnou glykémii 5,3 mmol/l, po 
snídani 8,4 mmol/l, HbA1c 4,0 % (IFCC). Vážila 63 kg, tj. o 3 kg méně 
než před graviditou. Celkem v těhotenství přibrala jen 4 kg. K další 
léčbě diabetu inzulínem se pacientka stavěla jednoznačně odmítavě. 
Z důvodu laktace byla kontraindikovaná léčba PAD. Diabetickou 
dietu pacientka po porodu přestala dodržovat – v den diabetologické 
kontroly snídala hamburger u McDonald’s. Po porodu rovněž vysadila 
substituční léčbu levothyroxinem, kontrolní hodnoty fT4 a TSH po 
šestinedělí byly v normě. 

Diskuse:
Pacientka zpočátku považovala za největší problém aplikaci inzu-

línu a selfmonitoring. Nakonec byla však zdrojem její neuspokojivé 
kompenzace a vysoké variability glykemických profilů neschopnost 
dodržovat dietní doporučení. Důvod spatřujeme v odlišných jídelních 
návycích v severoafrickém regionu. Pokoušeli jsme se získat informace 
o dietní léčbě diabetu v severní Africe, abychom mohli pacientce dietu 
doporučit na míru. Navrhovali jsme i přestěhování zpět do Libye. 
Pacientka i její manžel nás však ujišBovali, že v Libyi by dostali jen 
zlomek péče dostupné v ČR, dietní konzultace by nebyly vůbec k dis-
pozici. Světová zdravotnická organizace (WHO) hodnotí zdravotní 
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péči v Libyi jako nedostatečnou, nesystematickou a podfinancovanou. 
Neexistují komplexní zdravotnické programy ani síB zdravotnických 
zařízení, která by poskytovala standardní zdravotní péči. Hlavními 
zdravotními problémy jsou infekční nemoci včetně HIV, kardiovas-
kulární choroby, diabetes a úrazy (WHO 2009). Obecně se Libyjská 
diabetologická a endokrinologická asociace přidává ke globálním 
doporučením diabetické diety (LDEA 2009).

Pacientka byla do poradny pro těhotné diabetičky předána jako 
diabetička 2. typu. Během léčby na našem pracovišti jsme diagnózu 
nerevidovali. Nelze však vyloučit, že pacientka trpí latentní formou 
diabetu 1. typu a v průběhu několik let bude potřebovat trvalou 
léčbu inzulínem.

Krátkodobý analog inzulínu jsme v léčbě nepoužili kvůli ceně. 
Pacientka měla zdravotní pojištění, které nepokrývalo léky ani pro-
středky zdravotnické techniky.

Incidence hypoglykémií v graviditě je nízká v důsledku vystup-
ňované inzulínové rezistence (Hájek et al. 2004). Ani při aplikaci 
relativně vysokých dávek inzulínu u naší pacientky nedošlo k těžké 
hypoglykémii. 

Při péči o cizinku s jazykovou bariérou se nám osvědčila osobní 
asistentka doprovázející pacientku na všechna vyšetření a k hospi-
talizaci (v nemocnici není cizinecké oddělení).

Pregestační diabetes mellitus 2. typu je zatím málo častou 
komplikací těhotenství. Péče o tyto pacientky by proto měla být 
soustředěna v centrech, kde je kromě kvalitní diabetologické péče 
k dispozici i špičková péče gynekologicko-porodnická a neonatolo-
gická (Andělová 2001). Předání na vyšší pracoviště jsme pacientce 
nabízeli opakovaně, ona však preferovala péči v naší poradně, která 
se nacházela v místě jejího bydliště.

Závěr:
V graviditě je nutné maximální úsilí o dosažení normoglykémie. 

Pacientky je nutné opakovaně adekvátně edukovat, povzbuzovat je 
v úsilí o správnou dietu a pravidelný režim, zdůrazňovat význam 
selfmonitoringu pro optimální kompenzaci. U cizinců je třeba 
zvážit jejich stravovací zvyklosti a nutriční doporučení sladit s jejich 
preferencemi. Pro dobrou informovanost mezi jednotlivými lékaři 
(internista, gynekolog, endokrinolog, nutriční terapeut) je dobré, 

pokud má pacient s jazykovou bariérou přiděleného asistenta, 
který jej na všechna vyšetření doprovází. Celý zdravotnický tým 
tak může svým profesionálním, empatickým a multikulturním 
přístupem přispět ke zdárnému průběhu gravidity i k optimální 
kompenzaci diabetu.
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Farmakoterapie

Klinická účinnost sitagliptinu 
a vildagliptinu

Milan Kvapil

Cílem současného výzkumu terapie diabetes mellitus 2. typu 
je najít takovou léčbu, která povede k bezpečnému a významnému 
zlepšení kompenzace a současně zastaví progresi diabetu. Mezi 
nadějné nové léky patří inhibitory enzymu dipeptidylpeptidázy 4 
(DPP-4) – gliptiny.

Gliptiny vedou ke kompetetivní inhibici aktivního místa DPP-4. 
Vlastním účinkem gliptinů je prodloužení biologického poločasu 
glukagon-like peptidu 1 (GLP-1). Zablokováním aktivního místa na 
DPP-4 je zastaveno jeho odbourávání. GLP-1 zvyšuje sekreci inzulínu 
a snižuje sekreci glukagonu. Akutním efektem gliptinů je tedy snížení 
glykémie zprostředkované zvýšením sekrece inzulínu, tzn. vlastním 
nejdůležitějším účinkem gliptinů je změna sekrece inzulínu. 

V současnosti jsou v České republice registrovány a také uvedeny 
na trh dva preparáty, sitagliptin a vildagliptin.

 

Indikace sitagliptinu a vildagliptinu
podle SPC
Sitagliptin (Januvia) byl schválen ke klinickému užití v roce 2006 

jako první inhibitor DPP-4. V Evropě byl zaregistrován jako lék 
druhé volby u pacientů nedostatečně kompenzovaných režimovými 
opatřeními a metforminem, jako lék druhé volby k sulfonylureovým 
preparátům nebo glitazonům při nesnášenlivosti metforminu a jako 
třetí lék do kombinace s metforminem a sulfonylureou při nedosta-
tečném efektu režimových opatření a dvojkombinace. Tato registrace 
je platná také pro Českou republiku. Nově bude v Evropě registrován 
pro monoterapii (při nesnášenlivosti či kontraindikaci metforminu) 
a do trojkombinace s metforminem a glitazony. Základní dávka je 
100 mg jednou denně per os (SPC Januvia, 2009). 

Vildagliptin (Galvus) je registrován pro léčbu pacientů s diabe-
tem 2. typu nedostatečně kompenzovaných režimovými opatřeními 
a maximálně tolerovanou dávkou monoterapie (metformin, sulfo-
nylurea nabo glitazon). Je tedy určen pro léčbu v dvojkombinaci. 
Podle SPC je terapeutická dávka 50 mg vildagliptinu jednou denně 
pro kombinovanou léčbu se sulfonylureou, v ostatních kombinacích 
50 mg dvakrát denně (SPC Galvus, 2009). 

Nejdůležitější klinická pozice gliptinů je kombinace s metformi-
nem. Její výhodnost byla prokázána několika klinickými studiemi. 
Bylo dokumentováno, že účinek kombinace sitagliptinu s metformi-
nem vede k významnějšímu zlepšení glykémie, než by odpovídalo 
prostému součtu efektů obou látek (Goldstein et al. 2007). Tento tzv. 
synergický a komplementární efekt je způsoben tím, že metformin 
sám zvyšuje hladinu aktivního GLP-1, a tak zlepšuje efekt sitaglip-
tinu. Takto tedy klinické studie definují metformin jako ideální lék 
do kombinace s gliptiny. V ČR je již registrována fixní kombinace 

vildagliptinu s metforminem (Eucreas), probíhá schvalování fixní 
kombinace sitagliptinu s metforminem (Janumet). 

   

Účinnost sitagliptinu a vildagliptinu 
podle výsledků klinických studií 
Pro seriózní analýzu lze použít pouze randomizované studie. 

Současně je třeba zohlednit vstupní kompenzaci souboru a v případě 
gliptinů také délku trvání diabetu, případně index tělesné hmotnosti. 
Pokud není k dispozici přímé porovnání dvou látek (randomizovaný 
soubor, porovnání „head to head“), je jediným seriózním zdrojem 
kvalitně provedená metaanalýza. 

První metaanalýza byla provedena pro celou skupinu gliptinů 
dohromady (Amori et al. 2007). Průměrné zlepšení hodnot glyko-
vaného hemoglobinu bylo podle této práce 0,74 % a gliptiny byly 
noninferioritní (neměly nižší účinnost) ve srovnání s ostatními 
perorálními antidiabetiky.

V roce 2008 byla uveřejněna metaanalýza randomizovaných, 
prospektivních, placebem kontrolovaných, dvojitě zaslepených kli-
nických studií se sitagliptinem a vildagliptinem, jejímž cílem bylo 
srovnat klinický efekt a případné nežádoucí účinky obou gliptinů 
(Richter et al. 2008). Terapie sitagliptinem vede k významnému 
zlepšení kompenzace – hodnota glykovaného hemoglobinu se snížila 
o 0,7 % (95% CI −0,9 až −0,6; p=0,00001) proti placebu. Terapie 
vildagliptinem vede ke zlepšení hodnot glykovaného hemoglobinu 
o 0,6 % (95% CI −0,8 až −0,4; p=0,00001) proti placebu.

V této metaanalýze je také proveden rozbor studií, v nichž byl 
gliptin přidán ke stávající léčbě antidiabetickým lékem. Aditivní 
efekt byl zaznamenán jako statisticky významný, pro vildagliptin je 
vyjádřen poklesem glykovaného hemoglobinu o 0,7 % (95% CI −0,9 
až −0,4; p=0,00001), čemuž odpovídá také efekt sitagliptinu, pouze 
s větší heterogenitou výsledků. 

Z hlediska nežádoucích účinků bylo shledáno, že riziko hypo-
glykémie při terapii gliptiny se neliší od placeba a není rozdílu mezi 
sitagliptinem a vildagliptinem. 

Podle výsledků klinických studií, které jsou v současnosti k dis-
pozici, je klinická účinnost obou gliptinů shodná. Vlastním efektorem 
gliptinů je totiž inzulín – proto pokud je inhibice DPP-4 přibližně 
stejná při dávce 100 mg sitagliptinu jednou denně a 50 mg vildaglip-
tinu dvakrát denně (Herman et al. 2006; He et al. 2007), musí vést 
terapie u stejných pacientů ke stejnému výsledku.

Vliv sitagliptinu a vildagliptinu na 
kardiovaskulární rizikové faktory
Vedle zlepšení kompenzace by při užívání gliptinů mohlo být 

ovlivněno kardiovaskulární riziko zlepšením rizikových faktorů is-
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chemické choroby srdeční. Vliv gliptinů na celkový a LDL-cholesterol 
je nekonstantní, v průměru se neliší od placeba. Toto platí pro oba 
představitele, někdy citovaný pozitivní vliv je artefaktem, který je 
způsoben komparátorem. Při porovnání s placebem nebyly nalezeny 
žádné konstantní změny v lipidovém spektru ani po sitagliptinu, ani 
po vildagliptinu. Výsledky klinických studií tedy neprokazují vliv 
gliptinů na lipidy. Zaznamenané absolutní rozdíly po léčbě jsou 
inkonzistentní a neliší se od změn po placebu. Tento závěr platí pro 
sitagliptin i vildagliptin. 

O vlivu na krevní tlak existuje velmi málo informací. Jsou za-
znamenány poklesy krevního tlaku při léčbě sitagliptinem i vilda-
gliptinem, nicméně studie na toto téma nebyla zatím publikována. 
Vliv na tělesnou hmotnost je popisován jako neutrální. Spekuluje se 
o přímém vlivu GLP-1 na kardiomyocyty.

Celkově tedy můžeme uzavřít, že pro vyjádření jakéhokoliv 
jednoznačného soudu není v současnosti k dispozici dostatek rele-
vantních dat.

Závěr:
Podle dosavadní klinické praxe je zřejmé, že gliptiny jsou vý-

znamným obohacením pro terapii diabetu 2. typu. Účinek na zlepšení 
kompenzace je v zásadě shodný s doposud užívanými perorálními 
antidiabetiky, přitom z hlediska rizika hypoglykémie se gliptiny jeví 
jako velmi bezpečné. 

Je prokázán synergický efekt s metforminem, proto je jejich 
primární místo v kombinaci právě s ním. Klinický účinek gliptinů je 
důsledkem inhibice DPP-4, jejich klinická efektivita proto musí být 
nutně stejná, pokud je inhibice DPP-4 srovnatelná, což prokazují 
farmakokinetické studie a současně metaanalýza klinického efektu. 
Odlišení jednotlivých gliptinů může být v případných nežádoucích 
účincích (viz SPC), dávkování (sitagliptin jednou denně 100 mg, vil-
dagliptin dvakrát denně 50 mg, vyjma kombinace se sulfonylureou), 

ale nemohou se lišit u stejných pacientů v klinickém efektu na zlepšení 
kompenzace. Výsledky klinických studií neprokazují relevantní a kon-
stantní vliv na sérové lipidy ve srovnání s placebem, stejně tak patrně 
nejsou ovlivněny další parametry kardiovaskulárního rizika. 
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Příčiny zažívacích potíží
u diabetu a jejich léčba

Souhrn:
Zažívací potíže postihují diabetiky častěji než nediabetickou populaci. Jsou výslednicí více fakto-

rů – dyskineze zažívacího traktu, změněné viscerální senzitivity, dysfunkce autonomního nervového 
systému, alterace střevní absorpce a sekrece, podílí se na nich léky, mikro- a makroangiopatie, změ-
něné hladiny gastrointestinálních hormonů, roli hraje sekundární bakteriální přerůstání v tenkém 
střevě. Základem léčby je dosažení co nejlepší kompenzace diabetu. Vlastní léčiva vybíráme podle 
dominujícího charakteru potíží. V terapii horních zažívacích potíží hrají hlavní roli prokinetika, 
při průjmu antidiarrhoika; při zácpě laxativa, nejlépe kontaktní či osmotická.

Summary:
Causes of dyspepsia in diabetes mellitus and its treatment
Dyspepsia is more frequent in diabetic than in non-diabetic population. It results from several 

factors – dyskinesia of digestive system, altered visceral sensitivity, dysfunction of autonomous 
nervous system, alteration of intestinal absorption and secretion, effect of medication, micro- or 
macroangiopathy, altered levels of gastrointestinal hormones, and secondary bacterial overgrowth 
in the small intestine. The achievement of the best possible compensation of diabetes is essential 
for its treatment. Individual medication is chosen according to the most predominating type of 
complaint. Prokinetics are mainly used in the upper dyspepsia, antidiarrhoics in diarrhea; and 
laxatives, preferably contact or osmotic, are used in constipation.

Kojecký, V. Příčiny zažívacích potíží u diabetu a jejich léčba. Kazuistiky v diabetologii 7, č. 3: 11 –14, 
2009.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus
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� průjem

� zácpa
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Vladimír Kojecký
Interní klinika IPVZ, Krajská nemocnice T. Bati a. s., Zlín

Otázka zažívacích potíží u diabetu se tradičně omezuje na pro-
blematiku diabetické gastroparézy a diabetického průjmu. Obojí je 
považováno za důsledek terapeuticky obtížně ovlivnitelné neuropatie 
a tím pádem se jedná o choroby nepříjemné jak pro nemocného, tak 
pro lékaře. Postižení jiných částí zažívacího traktu a jiným obtížím je 
pozornost věnována jen okrajově.

Zažívací potíže, zvláště dlouhodobé, život vždy ztrpčují. U dia-
betiků k tomu přistupuje následné zhoršení kompenzace základního 
onemocnění a stavu výživy.

Je otázkou, zda je výskyt zažívacích potíží u diabetických pacientů 
natolik častý, abychom se jimi zabývali. Jejich četnost velmi kolísá, od 
45 do 76 % (při zahrnutí i dolních gastrointestinálních potíží). Nižší 
počty jsou zjišBovány v populačních studiích, vyšší přicházejí ze speci-
alizovaných center, velké rozdíly panují také mezi kontinenty (Asie, 
Amerika). Výskyt potíží u jednotlivce kolísá v čase. To všechno kom-
plikuje pokusy o zaujetí jasného stanoviska. Celkově lze říci, že se se 
zažívacími obtížemi u diabetiků setkáme častěji než u nediabetiků.

Další často kladená otázka zní: Existují potíže typické pro diabe-
tes? V epidemiologických sledováních jsou nejčastější potíže udávány 

různě, od časté sytosti, nauzey a pocitu „nafouknutí“ až po průjem 
(u diabetiků 1. typu) a zácpu (u diabetu 2. typu). Pokud byly potíže 
hodnoceny komplexně, podle tzv. symptomových skupin, diabetici se 
od nediabetiků lišili jen přítomností nauzey a zvracení.

Příčiny zažívacích potíží u diabetu
Dříve se věřilo, že horní zažívací potíže u diabetiků jsou pro-

jevem gastroparézy. Korelace mezi zažívacími potížemi a rychlostí 
evakuace je slabá a nemocní s gastroparézou nemusejí mít potíže 
žádné. U diabetiků je popisována řada odchylek v motilitě celého 
zažívacího traktu (např. porušená peristaltika jícnu s terciálními 
spasmy, nekoordinovaná hyperaktivita tenkého střeva, dyskineze 
žlučových cest) bez toho, že by existovala specifická symptomatolo-
gie. Obecně potíže odráží spíše celkovou dysmotilitu než konkrétní 
motorickou poruchu. 

Výskyt potíží přímo úměrně koreluje s výší glykémie. Akutní hy-
perglykémie moduluje percepci signálů ze zažívacího traktu, zvyšuje 
viscerální senzitivitu a vnímání. Hyperglykémie dále tlumí antrální 
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peristaltiku, zvyšuje peristaltické kontrakce pyloru, zvyšuje výskyt 
arytmií žaludku, relaxuje jeho proximální části, inhibuje motilitu 
tenkého střeva a také zpomaluje evakuaci žaludku. To vše může ke 
vzniku potíží přispívat.

Souvislost zažívacích potíží s dlouhodobou kompenzací diabe-
tu už tak jasná není. Původní představy o přímém vztahu popírají 
sledování z posledních let, kdy se jako riziková ukázala pouze délka 
trvání diabetu. 

U diabetických zvířat je nacházen deficit řady neurotransmiterů 
regulujících gastrointestinální motilitu a senzoriku, např. gastrického 
inhibičního peptidu (GIP), motilinu, glukagon-like peptidu 1 (GLP-1), 
amylinu. Zatím není jasné, zda jde o příčinu nebo pouze o kompenzační 
změny. Změněné hladiny těchto peptidů teoreticky roli při vzniku 
potíží hrát mohou.

Prokázaná je viscerální hypersenzitivita na mechanické, chemické 
a nutriční stimuly, měnící subjektivní vnímání diabetiků. 

Diabetici trpí častěji sekundárními gastrointestinálními infek-
cemi. Bakteriální přerůstání v tenkém střevě při poruše normální 
motility (hypomotilita, vymizení migrujících motorických komplexů 
s retrográdní kolonizací z tlustého střeva) je jednou z příčin bolestí 
břicha a tzv. „diabetického průjmu“. Část pacientů může mít potíže 
v souvislosti s medikací. 

Etiologie zažívací potíže u diabetu je jistě multifaktoriální: dyski-
neze zažívacího traktu, změněná viscerální senzitivita, dysfunkce 
autonomního nervového systému, alterace střevní absorpce a sekrece, 
porucha zevně sekretorické funkce pankreatu, vliv léků, mikro- a mak-
roangiopatie, změněné hladiny gastrointestinálních hormonů. Nelze 
zapomínat na fakt, že u části osob nemusejí obtíže s diabetem vůbec 
souviset, protože výskyt funkční dyspepsie je u diabetiků obdobný jako 
v nediabetické populaci. 

Dysfagie, odynofagie
Poruchy jícnové motility, které mohou vyvolávat potíže (simul-

tánní kontrakce, porucha relaxace dolního jícnového svěrače, snížení 

propulzní aktivity), jsou u diabetiků časté, avšak většinou asymptoma-
tické. Dysfagie a odynofagie jsou zřídkavé a pro diabetes netypické. 
Při jejich primomanifestaci je nutno vždy pátrat po organické příčině 
(tumor jícnu, ezofagitis).

Léčba
Ke zmírnění jícnových spasmů jsou doporučovány kalciové bloká-

tory (nifedipin, verapamil), nitráty, nově sildenafil. Tyto léky, přestože 
amplitudu kontrakcí snižují, symptomy významně nezlepší.

Pyróza, regurgitace 
Prevalence těchto potíží u diabetiků kolísá od 2 do 40 %. Typická 

pyróza je udávána nejvíce (8–27 %). Samotný patologický gastroezo-
fageální reflux je u diabetiků (zvláště starších) častější než u ostatní 
populace. V neselektované skupině asymptomatických diabetiků byl 
prokázán u jedné třetiny. U poloviny osob s refluxem jsou obtíže 
provázeny endoskopicky detekovatelnou ezofagitidou. Pro diabetes 
je typické, že potíže se projevují až u pokročilé formy refluxní choroby 
s těžkou ezofagitidou. 

Nauzea, zvracení, tlak v epigastriu, 
nadmutí, pocit předčasné sytosti

Na pocit napětí v epigastriu, nadmutí či předčasnou sytost si 
stěžuje 12–20 % nediabetické populace. U diabetiků jsou tyto potíže 
také časté (až 30 %). Jde o symptomy necharakteristické, které mají 
různé patofyziologické podklady: od dysmotility a odchylek v intra-
gastrické distribuci stravy (porucha relaxace fornixu) přes změny 
myoelektrické aktivity (žaludeční „arytmie“) po vlivy hormonální 
a změněnou percepci; podněty mohou pocházet i z jiných orgánů 
než je žaludek. 

Nauzea a zvracení jsou často považovány za průvodní známky 
diabetické gastroparézy. Práce cíleně analyzující tyto vztahy jedno-
značnou souvislost nepotvrdily. Přesto je na místě u každého opa-
kovaného zvracení vyloučit mechanickou překážku v gastroduodenu 
(tumor, pylorostenózu). Nauzea a zvracení často provází závažnější 
dekompenzaci diabetu a diabetickou ketoacidózu.

Léčba
Léčivo nevybíráme podle jednotlivých stesků, ale podle dominu-

jícího charakteru potíží. Výhodou je placebový efekt, který funguje 
i u diabetiků. Základním předpokladem úspěšného ovlivnění jakých-
koliv potíží je co nejlepší kompenzace diabetu.

Blokátory kyselé žaludeční sekrece – inhibitory protonové 
pumpy se s oblibou používají jako univerzální lék při zažívacích 
potížích. Racionální indikací jsou obtíže refluxní a vředová choroba 
gastroduodena. U funkční dyspepsie jejich účinek jen mírně převy-
šuje placebo. Zde je lze užít v rámci terapeutického testu po dobu 
maximálně 1 měsíce a v nižších dávkách (10–20 mg omeprazolu/den, 
případně H2 blokátory).

Prokinetika normalizují porušenou motilitu jednotlivých od-
dílů zažívacího traktu v kvantitativní i kvalitativní rovině. Při časté 
dysmotilitě jsou u diabetu lepší volbou. Mohou ovlivňovat viscerální 
hypersenzitivitu a zlepšovat kompenzaci diabetu. Dokumentováno je 
vymizení žaludečních arytmií a normalizace intragastrické distribuce 
stravy. Vhodná jsou proto u obtíží dysmotilitního typu. 

PŘÍČINY ZAŽÍVACÍCH POTÍŽÍ U DIABETU A JEJICH LÉČBA

Mařatka (1999)

dráždivý žaludek, postulcerózní 
syndrom

indigesce a epigastrické bolesti, 
zvracení

chabý žaludek pocit tíhy a plnosti v epigastriu, 
časná sytost

atypické tvary

Rome II (2000)

pseudoulcerózní dyspepsie bolest v epigastriu

dysmotilitní dyspepsie epigastrický dyskomfort, nad-
mutí, předčasná sytost, nauzea

nespecifická dyspepsie

Rome III (2006)

syndrom epigastrické bolesti bolest nebo pálení lokalizované 
v epigastriu

postprandiální distress syndrom časná sytost, postprandiální 
plnost, nadmutí v horní části 
břicha, nadměrné říhání

Tab. č. 1: Používané klasifikace žaludeční funkční dyspepsie 
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Při porušené evakuaci žaludku je indikován terapeutický test 
prokinetiky po 4 týdny. Pokud potíže trvají, pak následuje vyšetření 
evakuace žaludku. Oproti jiným komplikacím diabetu, jako je retino-
patie a nefropatie, není důvod léčit asymptomatické poruchy.

Spektrum látek použitelných v běžné praxi je úzké.
Metoclopramid (Degan, Cerucal) a domperidon (Motilium) jsou 

centrálními a periferními antagonisty dopaminových D2 receptorů 
s antiemetickým účinkem. Prokinetický efekt v horní části zažívacího 
traktu je minimální. Metoclopramid efektivně kontroluje nauzeu. 
Pro dlouhodobé podávání však není vhodný. Klesá jeho působení 
a stoupá riziko nežádoucích účinků, především centrálních, které 
souvisí s nezanedbatelným průnikem přes hematoencefalickou ba-
riéru. Domperidon přes hematoencefalickou bariéru proniká méně 
a ve srovnání s metoclopramidem má i méně vedlejších účinků při 
srovnatelné efektivitě. 

Itoprid (Ganaton) kombinuje centrální a periferní D2 anta-
gonismus s inhibicí acetylcholinesterázy. Výsledkem je stimulace 
motility horní části trávicího traktu a antiemetický efekt. Průnik přes 
hematoencefalickou bariéru je minimální. Možnost interakcí s jinými 
léky je omezena metabolizací flavinmonooxidázou. Itoprid efektivně 
redukuje nejen nauzeu a zvracení, ale i pocit nadmutí a dyskomfort. 
U diabetiků s gastroparézou je ověřeno prokinetické působení, kdy si 
itoprid zachovává příznivý účinek i po tříměsíční léčbě. 

Levosulpirid (levotočivá forma sulpiridu) je také D2, D3 antagonistou 
s prokinetickým působením. Je účinný u dysmotilitní dyspepsie i u nespe-
cifických obtíží. Potíže ovlivňuje efektivněji než metoclopramid. U nás 
není k dispozici, stejně jako serotoninový (5HT4) agonista tegaserod.

 U osob s dysmotilitními obtížemi, bolestmi, mohou být efektivní 
malé dávky amitriptylinu (do 50 mg/den), které mění viscerální senzi-
tivitu a tlumí spasmy. Je třeba mít na paměti anticholinergní působení, 
zhoršující evakuaci žaludku a obstipaci.

K ovlivnění horních dyspeptických potíží a zrychlení evakuace 
žaludku jsou po léta s kolísajícími nadějemi testovány deriváty 
erytromycinu, tzv. motilidy. Za slibný je v současné době považován 
mitemcinal.

Významný symptomatický účinek (zvláště na nauzeu a zvracení) 
má žaludeční stimulace. Je zajímavé, že ústup potíží zde není strikt-
ně vázán na zlepšení evakuace a může mu i přecházet. Eradikace 
Helicobacter pylori není v léčbě zažívacích obtíží přínosná. Ve fázi 
zkoumání je modulace zažívacích potíží, včetně pocitu hladu, inkretiny 
(ghrelinem).

Průjem 
Průjem je diabetiky udáván proměnlivě – od 8 do 22 %. Více jsou 

postiženi diabetici 1. typu.
Průjem u diabetika neznamená automaticky diagnózu „průjmu 

diabetického“, jehož patogeneze není přesně známa (předpokládá se 
alterace motility, resorpce a střevní sekrece při dysfunkci střevního 
nervového systému). Nemocní s diabetickým průjmem tvoří jen asi 
polovinu všech případů. U zbývající poloviny je příčina jiná – celiakie 
(diabetes 1. typu), inkontinence, bakteriální přerůstání či porucha 
zevně sekretorické funkce pankreatu. Až ve 20 % je průjem průvod-
ním jevem terapie biguanidy (následek zvýšené produkce serotoninu 
ve střevě); většinou za několik týdnů vymizí. S průjmem se setkáme 
i u dalších moderních antidiabetik, jako je akarbóza, GLP-1 analoga 
(exenatid, liraglutid), glinidy, analoga amylinu (pramlintid).

Léčba

Léčba diabetického průjmu je svízelná a při neznámé příčině 
čistě empirická. Lékem volby ke kontrole četnosti stolic je loperamid 
(Imodium), agonista opioidních receptorů. Zpomaluje tranzit střevem, 
snižuje objem stolice a zvyšuje tonus vnitřního análního sfinkteru. 
Alternativou na přechodnou dobu je kodein a difenoxylát (Reasec). 

Při velkém zpomalení střevní pasáže stoupá riziko sekundárního 
bakteriálního přerůstání imitujícího zhoršení průjmu. Pak jsou indi-
kována antibiotika (metronidazol, cefalosporiny, rifaximin) po dobu 
1–2 týdnů. 

Dříve často doporučovaný klonidin (stimulací α2-adrenergních 
receptorů na enterocytu tlumí intraluminální sekreci) není dostupný. 
Dokumentován je příznivý efekt analoga somatostatinu, oktreotidu, 
u refrakterních průjmů. U funkčního průjmu u nediabetiků je testován 
derivát verapamilu arverapamil.

Zácpa 
Zácpa je asi nejběžnější zažívací obtíží u diabetických pacientů. 

Stěžují si na ni až dvě třetiny diabetiků 2. typu. Přesto je o její pa-
tofyziologii známo málo. Nejčastěji jde o tzv. hypomotilitní typ, se 
zpomalením doby střevní pasáže. Etiologicky se předpokládá regulační 
porucha při dysfunkci střevního nervového systému. Diferenciálně di-
agnosticky je třeba vyloučit jiné příčiny obstipace, běžné u nediabetiků 
– organické stenózy, hypotyreózu, anorektální dysfunkci, dysfunkci 
svalů pánevního dna.

Léčba
Léčba zácpy se neliší od nediabetiků – zvýšení příjmu tekutin až 

na 2 litry denně tam, kde je nedostatečný, pravidelný pohyb, zvýšení 
obsahu vlákniny v potravě (kolem 35 g/den), nácvik defekačního re-
flexu. Pokud to nestačí k vyvolání stolice (každodenní defekace není 
podmínkou), přidáváme projímadla. Laxativem volby jsou projímadla 
kontaktní nebo osmotická (glycerinový čípek, laktulóza, magistraliter 
hořečnaté soli či minerální vody, např. Zaječická hořká voda, Šaratice) 
v dávce nutné k vyvolání defekace. 

Při trvající obstipaci (méně než 2–3 stolice týdně) doplňujeme 
k této bazální terapii intermitentně stimulační laxativum – na bázi 
pikosulfátu (Guttalax, Laxygal), bisakodylu (Bisacodyl, Fenolax), 
nebo antrachinony (senna). Tato projímadla jsou nemocnými oblí-
bena. Lékaři se jejich preskripci často brání ve strachu ze škodlivého 
působení a zhoršení zácpy. Při normálním dávkování nejsou tyto obavy 
opodstatněné ani při dlouhodobém užívání. Uvedená laxativa však 
používáme pouze intermitentně, při nutnosti vyvolat stolici. 

V USA je registrován k léčbě funkční zácpy lubiproston, aktivátor 
chloridových kanálů. Práce cíleně hodnotící jeho účinnost u diabetu 
chybí. V současné době probíhá studie hodnotící efekt lubiprostonu 
přidaného k polyetylenglykolu při přípravě diabetiků ke koloskopii.

Případ z praxe
67letá nemocná s diabetes mellitus kompenzovaným inzulínem, 

hypertenzí a ischemickou chorobou srdeční si při pravidelné kontrole 
krevního tlaku postěžovala praktickému lékaři na změnu charakteru 
stolice, tlaky v břiše, pocity nafouknutí a zhoršení chuti k jídlu. Po 
několik měsíců se střídala různě dlouhá období kašovitých stolic se 
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zácpou. Zácpa byla někdy natolik úporná, že ji řešila projímadlem. 
Nepravidelně se objevovaly pocity tlaku až bolesti v epigastriu, zvláště 
po těžším jídle. 

Praktický lékař odeslal pacientku na sonografii. Zde byla popsána 
solitární cholecystolitiáza. Lékař pak pojal podezření na biliární původ 
potíží a nemocné kromě žlučníkové diety doporučil Cholagol. Ten však 
měl na potíže vliv spíše opačný. Bolesti v epigastriu se zhoršily, přidalo 
se ještě říhání. Praktický lékař ve snaze objasnit příčinu potíží provedl 
test na okultní krvácení, který byl pozitivní. Pacientce byla proto prove-
dena koloskopie, s normálním nálezem. Jelikož toto vyšetření příčinu 
pozitivity testu nevysvětlilo, následovala k vyloučení zdroje krvácení 
v proximální části zažívacího traktu gastroskopie. Zde byla endosko-
pujícím gastroenterologem zjištěna hiátová hernie a zánětlivé změny 
v celém terminálním jícnu odpovídající refluxní ezofagitidě (obr. č. 1). 
Pacientka až poté, při cílených dotazech, připustila dlouhodobé pálení 
žáhy, kyselou regurgitaci zvláště vleže, což řešila různými anacidy. Na 
pyrózu si natolik zvykla, že ji považovala za normální. Anacida si sama 
kupovala v lékárnách a supermarketech. Nepovažovala je proto za léky 
a lékaři o nich neřekla. Přítomnost zácpy nebo tzv. průjmu (řídkých 
stolic) kolísala podle dostupného typu a dávky anacida. 

Po gastroskopii byla ezofagitida léčena omeprazolem, pacientku 
jsme poučili o nevhodnosti užívání větších dávek anacid. Při kontrole 
za 6 týdnů se cítila úplně normálně, bolesti v epigastriu vymizely, počet 
a konzistence stolic se vrátily k normálu. 

Anacida jsou považována za léky obsolentní. Z léčebného arma-
mentaria byla prakticky vytlačena mnohem účinnějšími inhibitory 
protonové pumpy a jejich nabídka se přesunula na poličky volně 
prodejných léčiv a potravinových doplňků. Povědomí o nežádoucích 
účincích anacid je mezi lékařskou veřejností malé a sami nemocní 
jim nevěnují už žádnou pozornost. Změna charakteru stolice provází 
užívání anacid, zvláště při vyšších dávkách, běžně. Zácpa je průvodním 
jevem užívání anacid na bázi uhličitanu vápenatého (Tums, Rennie, 
Gaviscon). Zde se obstipační působení vyrovnává přídavkem solí 
hořčíku. Anacida obsahující hlinité a horečnaté soli (Anacid, Maalox, 
Talcid) mají naopak účinek projímavý. 

Naše zkušenost dokumentuje význam důkladného zhodnocení 
lékové anamnézy při zažívacích potížích. Naše pacientka je typickým 
příkladem nemocného, se kterým se v budoucnu, při liberalizaci 
preskripční politiky, budeme setkávat stále častěji. Léčiva vydávaná 
bez vědomí lékaře, která si nemocní volně kupují, často pod vlivem 
komerční reklamy, nepovažují za látky, o kterých by měli lékaře 
informovat. Nechtěně jej pak svádí na scestí při objasňování jejich 
zdravotních potíží.
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Stanovisko výboru České 
diabetologické společnosti 
k problematice vztahu léčby
analogy a malignit ze dne 8. 7. 2009

Začátkem července 2009 byly publikovány v časopise Diabetologia 
články, které se zabývají statistickou analýzou vztahu léčby inzulí-
nem (humánní inzulín, analoga krátkodobě účinná, inzulín glargin) 
a výskytu malignit. Výbor ČDS se uvedenými informacemi s plnou 
vážností zabývá, současně má na zřeteli vyjádření SÚKL, EMEA, 
EASD a ADA. 

Výbor ČDS považuje za nutné zdůraznit, že uvedené publikace 
přinášejí výsledky nejednotné, a že v žádném případě nezavdávají pří-
činu k vysazování terapie inzulínem glargin, ani k omezení jeho plošné 
indikace v rámci indikačních omezení platných pro ČR.

Ve dvou studiích (Scottish Diabetes Research Network Epi-
demiology Group a Jonasson et al.) byla zjištěna statistická vazba 
s karcinomem prsu ve skupině pacientů užívajících inzulín glargin 
v monoterapii. Nebyla však prokázána souvislost u další skupiny 
pacientů užívajících inzulín glargin spolu s jinými typy inzulínů. Sou-
vislost s jinými typy karcinomů nebyla zjištěna. V těchto dvou studiích 
nebyl hodnocen vztah k velikosti dávky. Třetí studie (Hemkens et al.) 
zjistila vztah mezi užíváním inzulínu glargin a malignitami v závislosti 
na dávce. Nejsou však dostupné informace o typech karcinomů nale-
zených v této studii. Ve čtvrté studii (Currie et al.) nebyl zjištěn vztah 
mezi karcinomem (karcinom prsu, kolorektální karcinom, karcinom 
pankreatu nebo prostaty) a užíváním inzulínu glargin nebo jakéhokoli 
jiného inzulínu.

Základní nedostatek všech uvedených hodnocení tkví v tom, že 
nebyla provedena tzv. adjustace souboru podle ostatních rizikových 
faktorů, z nichž pro pacienty s diabetem je významný zejména BMI. 
Z logiky indikací k terapii inzulínem glargin v monoterapii vyplývá, 
že právě ti nemocní, kteří mají obecně vyšší riziko malignit (obézní, 
špatně kompenzovaní) budou tímto inzulínem léčeni (pacienti s dia-
betem 2. typu v režimu tzv. bazálního inzulínu). Je velmi důležité 
podtrhnout, že statistická souvislost mezi terapií inzulínem glargin 
a malignitami nemá charakter průkazu kauzality, jinými slovy, v žád-
ném případě nelze uzavřít, že léčba tímto inzulínem zvyšuje riziko 
malignit. Naopak, existují recentní data z prospektivních studií, která 
tuto souvislost vylučují.

Výbor ČDS vyzývá všechny členy České diabetologické společnosti 
a všechny lékaře, kteří se věnují léčbě diabetu, aby zabránili panice, 
která by mohla vzniknout mezi pacienty. Současně odsuzuje všechny 
pokusy zneužít uvedených informací k interpretaci vymykající se 
skutečnému obsahu publikovaných prací jako neetické a zejména 
jako činnost, která není založena na jasném vědeckém důkazu. Výbor 
ČDS je toho názoru, že inzulín glargin z hlediska kompenzace diabetu 
představuje vynikající inzulín, který nemá plnohodnotný ekvivalent.

Stanovisko SÚKL ze dne 30. 6. 2009

Informace o bezpečnosti inzulínu glargin 
(http://www.sukl.cz/informace-o-bezpecnosti-inzulinu-glargin)

Evropská léková agentura (EMEA) zhodnotila čtyři studie sledující 
možný vztah používání inzulínu glargin ke vzniku karcinomů. Dosavadní 
výsledky studií se neshodují a riziko vzniku karcinomů nepotvrzují ani 
nevylučují. Změna terapie u pacientů léčených inzulínem glargin se 
nedoporučuje. 

EMEA zhodnotila čtyři nedávno publikované studie, které hodnotí 
data z pacientských registrů sledující možný vztah mezi inzulínovými 
analogy, zejména inzulínem glargin, a rizikem karcinomu. Studie byly 
uveřejněny na webových stránkách Diabetologia 26. 6. 2009. 

Inzulín glargin je dlouhodobě působící inzulínový analog určený 
k léčbě dospělých, dospívajících a dětí starších šesti let s diabetem, který 
vyžaduje léčbu inzulínem. V Evropské unii je registrovaný jako léčivé 
přípravky Lantus a Optisulin.

Výsledky čtyř studií byly shledány jako rozporuplné. Ve dvou studiích 
(Scottish Diabetes Research Network Epidemiology Group a Jonasson et 
al.) byla zjištěna souvislost s karcinomem prsu ve skupině pacientů uží-
vajících inzulín glargin v monoterapii. Nebyla však prokázána souvislost 
u další skupiny pacientů užívajících inzulín glargin spolu s jinými typy 
inzulínů. Souvislost s jinými typy karcinomů nebyla zjištěna. V těchto dvou 
studiích nebyl hodnocen vztah k velikosti dávky. Třetí studie (Hemkens 
et al.) zjistila vztah mezi užíváním inzulínu glargin a malignitami v zá-
vislosti na dávce. Nejsou však dostupné informace o typech karcinomů 
nalezených v této studii. Ve čtvrté studii (Currie et al.) nebyl zjištěn vztah 
mezi karcinomem (karcinom prsu, kolorektální karcinom, karcinom 
pankreatu nebo prostaty) a užíváním inzulínu glargin nebo jakéhokoli 
jiného inzulínu. 

Na základě v současné době dostupných údajů nemůže být vztah 
mezi inzulínem glargin a karcinomem potvrzen ani vyloučen. Vzhledem 
k nejasnému podezření na možné riziko budou výše uvedené čtyři studie 
ještě dále podrobně hodnoceny.

V současné době se nedoporučuje, aby pacienti měnili svou dosavadní 
léčbu inzulínem. Inzulín glargin má být nadále používán jako dosud.

Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) provede detailní pře-
hodnocení výsledků studií a dalších dostupných údajů. Přehodnocení 
vezme v úvahu různé okolnosti, které by mohly mít vliv na výsledky studií, 
jako jsou závislost na dávce, relativně krátké trvání studií či přítomnost 
rizikových faktorů karcinomu prsu a ostatních karcinomů (např. věk, 
body mass index (BMI), menopauza, parita, socioekonomický stav). 
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EMEA požádala sanofi-aventis, držitele rozhodnutí o registraci 
pro léčivé přípravky Lantus a Optisulin, o vysvětlení tohoto možného 
bezpečnostního problému.

Další informace budou poskytnuty, jakmile CHMP uzavře přehod-
nocení.

Další informace a odkazy:
1. Publikované studie jsou dostupné online http://www.diabetologia-

-journal.org/cancer.html
2. Inzulínová analoga, jako je například inzulín glargin, jsou látky 

podobné lidskému inzulínu, ale s určitými modifikacemi, které 
mění jeho vlastnosti jako např. cestu, kterou je inzulín absorbován 
po injekčním podání, nebo trvání jeho účinku.

3. Lantus a Optisulin byly registrovány v Evropské unii v červnu 
2000. Jsou na trhu ve všech 27 členských státech EU.

4. Více informací ohledně přípravků Lantus a Optisulin je dostupno 
v the European Public Assessment Report EPAR.
O přípravku Lantus: http://www.emea.europa.eu/humandocs/
Humans/EPAR/lantus/lantus.htm

O přípravku Optisulin: http://www.emea.europa.eu/humandocs/
Humans/EPAR/optisulin/optisulin.htm

5. Tuto tiskovou zprávu spolu s dalšími informacemi ohledně práce 
EMEA lze nalézt na webových stránkách EMEA: http://www.
emea.europa.eu

Tisková zpráva EMEA ze dne 29. 6. 2009
http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/Lantus/

40847409en.pdf

Výbor ČDS se ztotožňuje se stanoviskem SÚKL, které se týká vzta-
hu inzulínu glargin a malignit. Výsledky jsou rozporuplné a nelogické, 
jedná se o pouhé statistické vyhodnocení dat bez možnosti adjustace 
na ostatní rizikové faktory malignit (zejména BMI). Výbor ČDS 
proto jednoznačně doporučuje, aby stávající léčba inzulínem glargin 
byla pacientům ponechána. Uvedené práce neřeší v žádném případě 
kauzalitu, výsledky budou podrobeny kritickému zkoumání.

Za výbor ČDS prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

Stanovisko SÚKL ze dne 23. 7. 2009
Aktualizované informace o bezpečnosti inzulínu glargin
http://www.sukl.cz/aktualizovane-informace-o-bezpecnosti-insulinu-glargin

omezením těchto studií a nejednotnosti jejich závěrů nelze vztah 
inzulínu glargin a rakoviny (především podezření na rakovinu 
prsu) považovat ani za prokázaný, ani za vyvrácený.

Vzhledem k tomu, že v současnosti existující důkazy nejsou 
dostatečné, požádal výbor CHMP držitele rozhodnutí o registraci 
léčivých přípravků obsahujících inzulín glargin (Lantus a Opti-
sulin), společnost sanofi-aventis, aby vytvořila strategii dalšího 
výzkumu této oblasti. Výbor také zjišBuje možnosti spolupráce 
s akademickými pracovišti na získávání dalších informací. 

Tisková zpráva EMEA ze dne 23. 7. 2009
http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/Lantus/
47063209en.pdf

Evropská léková agentura aktualizuje informace o bezpeč-
nosti inzulínu glargin. 

Výbor pro humánní léčivé přípravky Evropské lékové agen-
tury (CHMP) pokračuje v hodnocení veškerých dostupných 
informací o možné souvislosti mezi inzulínovými analogy, ze-
jména inzulínem glargin, a rizikem rakoviny. Na toto podezření 
poukázaly výsledky čtyř epidemiologických studií, které byly 
zveřejněny minulý měsíc na webových stránkách Diabetologia. 
Výbor CHMP se na svém červencovém jednání usnesl, že dosud 
dostupné informace nejsou důvodem k obavám ani ke změnám 
ve způsobu používání inzulínu glargin.

Výbor CHMP podrobně hodnotil čtyři epidemiologické 
studie a jejich výsledky. Vzhledem k různým metodologickým 

abstrakta na www.geum.org/diakazuistiky
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Komentář

Vztah terapie inzulínem glargin 
a malignit

Milan Kvapil

Články, které byly uveřejněny na internetových stránkách a v tiš-
těném zářijovém čísle časopisu DIABETOLOGIA na téma vztahu 
inzulínu glargin a výskytu malignit vyvolaly rychlou odezvu ze strany 
státních autorit a také ze strany odborníků. Nelze se ani divit, protože 
publikace se věnovaly tématu, které je nabito emocemi, a které je 
vždy zatíženo potenciálem senzace. 

O co kráčí v „kauze“ inzulínu glargin kontra malignity? Inzulín 
obecně je látka s potenciálem k ovlivnění mitotické aktivity, a to 
zejména v okamžiku, kdy dojde ke změně jeho molekuly. Nicméně 
stejně tak platí, že obezita zvyšuje riziko nádorů a nemocní s diabetem 
2. typu mají vyšší riziko malignit. Vztah zvýšeného rizika malignit ke 
kompenzaci diabetu není zcela jasný. Je nepochybně logické předpo-
kládat, že u pacientů, kteří jsou obéznější, majíce DM 2. typu, bude 
těžší dosáhnout dobré kompenzace diabetu. Jistě platí, že při snaze 
dosáhnout lepší kompenzace bude obvykle užívána léčba modernější 
(s předpokladem, že je účinnější, neboli „jestliže nefunguje standardní 
léčba, použijeme něco silnějšího“). Pro tuto situaci je ideální koncepce 
tzv. bazálního inzulínu (jedna dávka inzulínu s prodlouženým účinkem 
na noc, která sníží bezpečně ranní glykémii a tím zlepší celodenní 
glykemický profil), pro kterou je opět ideální inzulín glargin (24 hodin 
trvající účinek, minimální variabilita efektu a bezvrcholová farmako-
kinetika). Tedy pokud se lékaři chovají logicky (předpokládám, že 
v naprosté většině ano), je skupina pacientů s vysokým vznikem rizika 
malignit (obézní, špatně kompenzovaní pacienti s diabetem 2. typu) 
léčena častěji jednou dávkou inzulínu glargin a ta bude tím vyšší, čím 
budou mít vyšší BMI, a tudíž také vyšší riziko tumoru. Tak přesně toto 
„prokázala“ statistická analýza dat zdravotních pojišBoven v Německu 
(Hemkens et al. 2009). Uvedená publikace má tedy základní vědecký 
nedostatek – analyzuje data bez adjustace souboru podle základních 
rizikových parametrů, tudíž je postavena na nevědeckém základě. Je 
skutečně s podivem, že tuto práci přijal a uveřejnil časopis tak kvalitní, 
jako je DIABETOLOGIA. Při podrobném prostudování práce se ale 
vlastně ukáže, že celkové riziko vzniku malignity je při léčbě inzulínem 
glargin nižší o 15 % ve srovnání s humánním inzulínem. 

V další práci (Currie et al. 2009) nebyl zjištěn vztah mezi karci-
nomem (karcinom prsu, kolorektální karcinom, karcinom pankreatu 
nebo prostaty) a užíváním inzulínu glargin nebo jakéhokoli jiného 
inzulínu. 

V dalších dvou pracech (Colhoun 2009; Jonasson et al. 2009) 
byla zjištěna statistická vazba s karcinomem prsu ve skupině pacientů 
užívajících inzulín glargin v monoterapii. 

Podle výše uvedených prací vztah neplatí v případě, kdy jsou paci-
enti léčeni i krátkodobými inzulíny (to jsou většinou diabetici 1. typu 
– štíhlejší, nebo pacienti s diabetem 2. typu zejména se selhávající 
sekrecí inzulínu – také relativně s nižším BMI). 

K výsledkům uvedených prací se vyjadřují instituce (EMEA, 
EASD, ADA) většinou neutrálně. Velmi kvalitní je text našeho SÚKL. 
EMEA po podrobném rozboru situace vydala ještě závěrečné stano-
visko, ve kterém je jednoznačně doporučeno nepřerušovat terapii 
inzulínem glargin pro naprostou neprůkaznost zveřejněných dat.

Je špatné uveřejňovat práce, které nic neříkají. Je to o to horší, 
jestliže se výsledek může stát předmětem senzace a vyvolat paniku 
mezi pacienty. Je nepřijatelné publikovat práce na tak závažné téma, 
jako je potenciální vztah mezi kvalitní terapií a rizikem nádoru, jestliže 
je použita chybná metodika a výsledek nemůže obstát při pečlivém 
zhodnocení kritérii metodiky vědecké.

Určitě platí, že jakékoliv podezření na nežádoucí účinky terapie 
by mělo být intenzivně prověřeno. Co se týče inzulínu glargin a analog 
obecně, jistě je třeba projít veškerá dostupná data, jistě je třeba provést 
interim analýzu prospektivní randomizované studie ORIGIN (přes 
12 000 účastníků), jistě je třeba provést celou řadu dalších opatření, 
aby bylo prokázáno, že tato terapie je z hlediska vztahu k malignitám 
bezpečná. Nicméně je smutné, že uvedené články nepřinesly titulky 
jako „glargin prodlužuje život“, nebo „glargin snižuje mortalitu“, či 
„inzulínová analoga jsou příspěvkem ke zlepšení životní prognózy 
pacientů s diabetem“. Přitom skutečně v uvedených analýzách vychází, 
že kdo je léčen inzulínem glargin, má o 32 % nižší riziko smrti. 
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O diabetu v jiných časopisech

XVI. Dny intenzivní medicíny
Kroměříž, 17.–19. června 2009

Diabetická pneumopatie – další komplikace 
diabetu a její význam
Petr Wohl
Centrum diabetologie IKEM, Praha

Diabetes mellitus je chronické metabolické onemocnění spojené 
s vyšší mortalitou a morbiditou. Důsledky mikroangiopatických a mak-
roangiopatických komplikací vedou k funkční alteraci řady orgánových 
systémů. Stupeň plicního postižení při diabetu není v současnosti 
přesně zhodnocen. Postižení plicních funkcí není spojeno s klinickou 
symptomatologií, má spíše charakter latentní „subklinické“ formy, 
ale některé studie v této souvislosti poukazují na zvýšenou mortalitu. 
Cílem našeho sdělení je souhrnný přehled plicního postižení při dia-
betu a jeho možné klinické dopady, ale dosud nelze závěry o postižení 
plic klinicky použít. 

Mezi možné patofyziologické mechanismy plicního postižení 
u diabetiků se v současnosti řadí vliv chronické hyperglykémie, neen-
zymatická glykace proteinů, glykosylací navozená destrukce pojivové 
tkáně, porucha tvorby kolagenu, porucha kapilárního průtoku při 
diabetu atp. (Yeh et al. 2005). 

Z hlediska pneumologických vyšetřovacích metod se často na-
cházejí změny difúzní kapacity plic (DLCO), celkové plicní kapacity 
(TLC=VC+RV), restriktivní ventilační porucha, snížení reziduálního 
volumu (RV), snížení vitální kapacity plic (VC), ale i pokles průtokových 
parametrů jako je jednosekundová vitální kapacita (FEV1), vrcholová 
výdechová rychlost (PEF) a usilovná vitální kapacita (FVC) (Yeh et al. 
2005). Zejména snížení difúzní kapacity plic je nejčastějším patologic-
kým nálezem u obou typů diabetu, ačkoliv první studie poukazovaly na 
periferní obstrukci dýchacích cest. Běžně se používá metoda měření 
DLCO, která však může být snížena jak při restriktivních, tak obstrukč-
ních plicních chorobách. Některé novější studie prokázaly, že použití 
99mTc-DTPA aerosolové scintigrafie má větší senzitivitu než měření DLCO 
pro skutečnost, že clearance této látky není ovlivněna krevním průto-
kem. Patologické plicní nálezy jsou akcentovány při současně přítomné 
diabetické nefropatii, pravděpodobně nejen volum-dependentním me-
chanismem. U diabetiků byl popsán i pokles plicního krevního průtoku. 
Hodnoty plicních funkcí jsou ovšem ovlivněny i funkcí myokardu. Při 
nižším srdečním výdeji může být nižší DLCO i při normální alveolo-ka-
pilární difúzi, zatímco při zvýšeném srdečním výdeji může být DLCO 
vyšší nebo normální i při poškození alveolární difúze. V tomto kontextu 
nelze opomenout ani tzv. diabetickou kardiomyopatii, jejíž přítomnost 
může zásadně ovlivnit interpretaci výsledků. Diabetická kardiomyopatie 
je často diagnózou spornou a per exclusionem a její klinické projevy 
nemusejí být zřetelné (diastolická dysfunkce). Snížení DLCO koreluje 
s trváním choroby, kompenzací diabetu i výskytem extrapulmonárních 
komplikací diabetu, obdobná data jsou pro FEV1, FVC, kdy zejména 
je popsána korelace s dobou trvání diabetu (více než 10 let).

Vliv inzulínu na plicní funkce není zatím zhodnocen. Z dosud pu-
blikovaných studií je vyslovena hypotéza o vlivu inzulínové rezistence 
na pokles FEV1, ale zatím bez jasného klinického korelátu. Podání 
inzulínu během hyperinzulínového euglykemického clampu zvyšuje 
difúzi CO a transferové parametry. Předpokládá se, že aplikace 
exogenního inzulínu by mohla být u diabetiků spojena se zlepšením 
alveolo-kapilární funkce a některých dalších plicních parametrů. 

Postižení pohybového aparátu u diabetiků sekundárně negativně 
ovlivňuje i plicní funkce. Diabetickou cheiroartropatií mohou být 
ovlivněny dýchací exkurze a postižení atlanto-okcipitálního skloubení 
může komplikovat orotracheální intubaci. Plicní funkce může negativ-
ně ovlivnit i diabetická myopatie bránice a dýchacích svalů. 

Velmi závažným prognostickým nálezem je přítomnost diabetické 
autonomní neuropatie, která postihuje gastrointestinální trakt, kardi-
ovaskulární, urogenitální systém atp. V dosud publikované literatuře 
je popsána celá řada plicních patologických nálezů způsobených auto-
nomní neuropatií (porucha vagální inervace respiračního traktu, sní-
žení tonu bronchů, abnormální reaktivita bronchů, porucha reaktivity 
bronchů na podání anticholinergik běžně užívaných v léčbě CHOPN, 
porucha kašlacího reflexu, porucha reakce na hypoxii během spánku 
způsobená periferními chemoreceptory a/nebo centrálně, porucha 
vnímaní hyperkapnie, porucha centrální autoregulace, porucha affe-
rentace z chemoreceptorů do CNS a zpět do dýchacích svalů, porucha 
reakce na hypoxii, porucha reakce na hyperkapnii, možná centrální 
porucha kardiorespiračních reflexů, syndrom spánkové apnoe atp. 
Diabetická gastroparéza je spojena s vyšším rizikem aspirace a vzniků 
agresivních forem zánětů plic.

Dojde-li k aspiraci při úvodu do anestézie, je tento stav spojen 
s vysokou mortalitou (30 %). U diabetiků se rovněž častěji vyskytují 
plicní infekce, které mají atypický průběh a často jsou vyvolány aty-
pickými agens (Mycoplasma, Legionella, TWAR, Chlamydiae, TBC, 
aj.). Průběh onemocnění je komplikovaný především u dlouhodobě 
dekompenzovaných diabetiků. Dekompenzace diabetu je rovněž 
spojena s alterací lokálních i systémových imunitních mechanismů 
(porucha fagocytózy, porucha chemotaxe atp.). 

Pro histologické nálezy je typická nález nodulární fibróza, ztlu-
štění bazálních membrán alveolů i kapilár, fibróza alveolární stěny, 
ztluštění médie cév a a. pulmonalis a někdy granulomy malých artérií. 
Diabetici 2. typu trpí častěji syndromem spánkové apnoe, která je 
spojena s klinicky významným rizikem noční hypoxémie a zvýšeným 
kardiovaskulárním rizikem. 

Abnormality plicních funkcí obstrukčního i restriktivního typu 
byly nalezeny u diabetiků 1. typu (Ramirez et al. 1991). Vliv na vznik 
patologických plicních nálezů může mít dlouhodobá dekompenzace 
diabetu vedoucí k rozvoji mikrovaskulárních komplikací. Zdá se, 
že i plicní tkáň je cílovým orgánem diabetické mikroangiopatie, ale 
„diabetická pneumopatie“ mezi klasické komplikace diabetu zatím 
nebyla zařazena (Sandler et al. 1987). V okamžiku diagnózy incipi-
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entní diabetické nefropatie je plicní dysfunkce (snížení DLCO, TLC) 
přítomna u většiny diabetiků 1. typu. Při incipientní diabetické nef-
ropatii je přítomna diastolická dysfunkce, která není u diabetiků bez 
mikroalbuminurie. Vzhledem k tomu, že diabetická mikroangiopatie 
postihuje i nízkotlaký plicní cévní systém, může mít významný vliv na 
transfer přes cévní stěnu. 

Posturální variabilita difúzní kapacity je dalším typickým nálezem 
a pravděpodobně se na ní podílí autonomní neuropatie. Plicní postižení 
restriktivního charakteru je více vyjádřeno u diabetické nefropatie (se-
lektivní snížení DLCO), kde se již může objevit vliv volum-dependetní 
při nefrotickém syndrom a terminální fázi onemocnění ledvin. Restrik-
tivní porucha u diabetiků může být přítomna i z jiných důvodu než při 
primárním postižení plicního parenchymu (postižení svalů, bránice, 
porucha autonomního systému atp.). Po kombinované transplantaci 
ledviny a pankreatu bylo zjištěno zlepšení FEV1 a FEV/FVC (Tiffenau 
index), tento nález nebyl popsán ve skupině léčené izolovanou trans-
plantací ledviny (Dieterle et al. 2007), kde nebylo popsáno zlepšení 
parametrů difúzní kapacity (DLCO). 

U diabetiků 2. typu, kterým se věnuje většina prací (Lange et al. 
2002), je nejčastějším patologickým nálezem proporcionální snížení 
FEV1, FVC, VC i PEF, tedy nálezy svědčící pro obstrukci periferních 
dýchacích cest. Dalším nálezem je diabetická mikroangiopatie, která se 
spíše projevuje poruchou alveolokapilární membrány, např. snížením 
DLCO. Naprostá většina diabetiků je obézních a s rostoucím BMI je 
popsán pokles FEV1. V jedné studii byl popsán pokles 10 % FEV1, 
který byl spojen s 12% nárůstem mortality (Davis et al. 2004). Obdob-
ně jako u diabetiků 1. typu je plicní dysfunkce přítomna až ve stadiu 
orgánových komplikací. U diabetiků 1. i 2. typu je snížena alveolární 
mikrovaskulární funkce vedoucí k restriktivní plicní poruše s poruchou 
alveolární perfuze (Chance et al. 2008). Zajímavým nálezem ve studii 
s inhalačním inzulínem bylo zjištění, že pokles FEV1 byl ve skupině 
s inhalačním inzulínem stejný jako ve skupině se subkutánně apliko-
vaným inzulínem, což evokuje hypotézu, že pokles FEV1 je spíše dán 
vlastním onemocněním. 

Závěr 
Klíčovou zůstává kvalitní kompenzace diabetu, při které pravdě-

podobně dochází ke zlepšení plicních funkcí, imunologických para-

metrů i snížení výskytu plicních infektů. Je nutno vyčkat studií, které 
by mohly představit i jiné terapeutické možnosti. Dosud nebylo dáno 
doporučení pro rutinní testování diabetiků s ohledem na plicní funkce 
a nebyl definován klinický korelát ani patofyziologické mechanismy 
plicního postižení u diabetes mellitus.
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Ošetření diabetické nohy při prvém kontaktu

Jan Stryja, Kateřina Stryjová
Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie, Nemocnice Podlesí a. s., Třinec

Úvod
WHO definuje syndrom diabetické nohy (DFU) jako ulceraci 

nebo destrukci tkání na nohou diabetiků spojené s neuropatií, ischémií 

a infekcí. V praxi se nejčastěji používá Wagnerova klasifikace: 
Stupeň 1 – povrchní ulcerace
Stupeň 2 – hlubší ulcerace zasahující pod subkutánní tukovou 

vrstvu, neinfikovaná
Stupeň 3 – hluboká ulcerace s abscesem, flegmónou, osteomyeli-

tidou, infekční artritidou
Stupeň 4 – lokalizovaná gangréna
Stupeň 5 – gangréna nebo nekróza celé nohy 
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Základem péče o pacienty s DFU je systematická edukace 
nemocného, pečlivá diagnostika symptomů a možných komplikací, 
snaha o kauzální terapii příčiny vzniku ulcerace. Protože diabetes 
mellitus postihuje celou řadu tělesných systémů, musí mít efektivní 
léčba komplexní charakter. 

Cíl
Na souboru kazuistik upozorňujeme na nejčastější chyby vznikající 

při ošetřování pacientů se syndromem diabetické nohy. 

Metodika a výsledky
S ošetřováním chronických ran a ulcerací moderními postupy 

máme v Centru cévní a miniinvazivní chirurgie již pětileté zkušenosti. 
Podiatrická ambulance pracuje v Nemocnici Podlesí a. s. od roku 2009. 
ZajišBuje komplexní péči o diabetiky s ulcerací na chodidle. Díky vysoké 
koncentraci pacientů s DFU jsme často konfrontováni s případy, kdy 
končetina postižná ulcerací není ošetřována dostatečně. Mezi nejčas-
tější chyby zjištěné při prvním kontaktu s pacientem patří zanedbání 
významu každodenní kontroly chodidel včetně meziprstí, opomenutí 
pravidelného odstraňování tylomů a hyperkeratóz na chodidlech pa-
cientů, nedostatečná péče o nehty, opomíjení léčby mykóz v oblasti 
chodidla a nehtů, nepochopení nutnosti odlehčení chodidla a používání 
naprosto nevhodné obuvi. Spolu s určením podílu tkáňové ischémie, 
neuropatie a infekce na etiologii poruchy hojení je lokální ošetření 
spodiny ulcerace a jejího okolí základem ošetření diabetických ulcerací 
při každé kontrole ve specializované ambulanci. Rezervy ke zlepšení 
péče o DFU spatřujeme zejména v edukaci pacienta a rodinných pří-
slušníků a aktivní spolupráci se sestrami agentur domácí péče. 

Závěr
Dobrých výsledků lze dosáhnout nejen používáním nejnovějších 

technologií, ale také systematickým přístupem a dodržováním základ-
ních pravidel péče o pacienty se syndromem diabetické nohy. Pro léčbu 
časných stádií diabetických ulcerací a prevenci jejich vzniku má velký 
význam edukace pacientů a nastolení dobré spolupráce s ošetřujícím 
týmem.

Převzato ze sborníku abstrakt Konference s mezinárodní účastí o ho-
jení chronických ran, kožních defektů a reparaci tkání – Rány a defekty 
2009, Ostrava, 25. 9. 2009. Hojení ran 3, Supl. 2: 9–10, 2009.

Infekce diabetické nohy z pohledu chirurga
Petr Herdegen
Chirurgická klinika, 1. LF UK a FTN, Praha

Infekce diabetických ulcerací je nejčastějším důvodem hospita-
lizace pacientů se syndromem diabetické nohy a je i hlavní příčinou 
amputací. Důvodem vzniku chronických ulcerací je diabetická polyneu-
ropatie a angiopatie. Závažnost zánětu lze dobře hodnotit klasifikací 
PEDIS. Přestup původně povrchní infekce do hlubších struktur a vznik 
kostní infekce znamená nutnost dlouhodobé hospitalizace. 

U pětiny přijatých je indikován amputační výkon. Kultivačně je 
nejčastějším patogenem u nemocných podiatrické ambulance IKEM 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulasa negativní, Pseudo-
monas aeruginosa. Infekce MRSA se podílí asi 10 %. 

Zdůrazňujeme nutnost uvážlivého podávání ATB a včasné zahájení 
léčby, jako prevence MRSA infekce. 

V naší studii, která zahrnuje 161 pacientů se syndromem diabetic-
ké nohy v letech 2002–2008 srovnáváme výsledky řešení chronických 
ulcerací resekcí MTP kloubu nebo TMT amputací. Významným 
prognostickým faktorem pro pooperační hojení jsou hodnoty CRP 
a doba trvání diabetu.

Převzato ze sborníku abstrakt Konference s mezinárodní účastí o ho-
jení chronických ran, kožních defektů a reparaci tkání – Rány a defekty 
2009, Ostrava, 25. 9. 2009. Hojení ran 3, Supl. 2: 10–11, 2009.

Kožní projevy u diabetes mellitus
Radek Litvik
Kožní oddělení, FN Ostrava

U nemocných s diabetes mellitus najdeme podle různých literár-
ních pramenů ve čtvrtině až polovině případů kožní změny. Tento 
rozptyl je dán nejen posuzováním specifity konkrétních příznaků, ale 
i přesnou definicí poruch glukózového metabolismu. Znalost kožních 
projevů diabetu napomáhá jeho včasné diagnostice, protože pacient 
přichází k lékaři nejprve právě s těmito symptomy, na jejichž základě 
je pak indikováno celkové vyšetření diabetologem.

Častým symptomem je pruritus. Pomineme-li možnost alergických 
reakcí, doprovázených svěděním, na léky a dietetické prostředky, které 
nemocný v souvislosti se základním onemocněním používá, setkáváme 
se s pruritem vzniklým bul při jiných kožních onemocněních nebo se 
jedná o svědění bez zjevného postižení integumenta. Příčina diabetic-
kého pruritu, který se vyskytuje u 1/3 diabetiků, není zcela objasněna. 
Asi u desetiny nemocných je pruritus první známkou onemocnění 
diabetem a vede ke stanovení diagnózy. S generalizovaným pruritem 
se setkáváme méně často, nejčastěji se setkáváme s perigenitoanál-
ním svěděním. Při léčbě diabetického pruritu nesmíme zapomínat na 
kompenzaci základní choroby, ve většině případů vystačíme s nespe-
cifickými emolienciemi aplikovanými na kůži.

Bakteriální infekce se dnes u diabetiků vyskytují v menší míře než 
tomu bylo dříve. Nejčastěji se setkáváme s větším výskytem erysipelu 
nebo folikulitid. U erysipelu podáváme vyšší dávky antibiotik než 
u zdravé populace, u folikulitid vystačíme se zevní terapií.

Virové infekce nebývají u diabetiků častější než u zdravé populace. 
Některé literární prameny referují o častějším výskytu infekcí virem 
herpes simplex u dětí s diabetes mellitus. Herpes zoster u dospělých 
pacientů mívá obvykle těžší průběh směřující ke gangrenóznímu roz-
padu a dlouhodobým postzosterovým neuralgiím.

Infekce Candida albicans jsou u pacientů s diabetem 3–10krát 
častější než u běžné populace. Je potřeba predispozičních faktorů gly-
kosurie při balanitidách a vulvovaginitidách, vlhko a teplo u obézních 
diabetiků, zvýšený obsah glukózy ve slinách při projevech v dutině ústní 
a spolupůsobení imunologických mechanismů. Zevně léčíme aplikací 
antimykotik, v těžších případech je možno použít celková antimykotika 
s protikvasinkovými účinky.

Nejčastějšími změnami, souvisejícími s poruchou trofiky diabe-
tické kůže, jsou vředy. Polyneuropatie zodpovídá za charakteristický 
obraz malum perforans pedis, což je označení pro nebolestivý vřed na 
plosce, jehož okraje jsou tvořeny hyperkeratotickým prstencem. Může 
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progredovat do okolí pod hyperkeratotickými vrstvami nebo fistulací 
ke kostním strukturám. Dnes se řadí do skupiny acropathia ulcero-
-mutilans non-familiaris (syndrom Bureau-Barriére). Jsou-li vředy 
bolestivé, jedná se spíše o původ mikroangiopatický, kdy neuropatie 
nebývá tolik vyjádřena, s predilekční lokalizaci na patě a laterálních 
partiích plosek. Mikroangiopatie se dále podílí na vzniku ojedinělých 
vezikulózních nebo bulózních afekcí.

U granuloma annulare se na etiologii podílí mikroangiopatie, imu-
nologická reakce III. a IV. typu a metabolické změny. Často na hřbetu 
ruky a nohy vznikají tuhé, načervenalé papuly, které splývají a tvoří 
okraj anulárního ložiska. Průběh onemocnění bývá mnohdy chronický, 
většinou se spontánním odhojením, které trvá mnohdy léta.

Diabetická dermopatie označuje výsev menších makulo-papulí 
či atrofických ložisek připomínajících jizvičku na přední ploše bérců. 
Kompenzací diabetu lze dosáhnout omezení progrese kožních změn, 
ostatní terapeutické pokusy nebývají úspěšné.

Ve stejné lokalizaci jako diabetická dermopatie se vyskytuje 
necrobiosis lipoidica. U 40–65 % pacientů s necrobiosis lipoidica je 
současně přítomen i diabetes mellitus. Kromě již zmiňované mik-
roangiopatie se na rozvoji onemocnění podílí imunokomplexová 
vaskulitida s perivaskulárními depozity C3, IgM a IgA (především 
u diabetu 1. typu), neuropatie a porucha metabolismu kolagenu 
a glukózy. Splýváním červených, tuhých papulí vznikají voskovitá 
ložiska ohraničená červenofialovým lemem, která mohou spontánně 
exulcerovat či regredovat.

Samostatným problémem je komplikace léčby inzulínem, kdy 
vznikají regionální lipodystrofie.

Závěr
Kožní projevy diabetes mellitus jsou častým průvodním znakem 

u cukrovky a je třeba jim věnovat náležitou pozornost. V některých si-
tuacích jsou dokonce první známkou onemocnění diabetes mellitus.

Převzato ze sborníku abstrakt Konference s mezinárodní účastí o ho-
jení chronických ran, kožních defektů a reparaci tkání – Rány a defekty 
2009, Ostrava, 25. 9. 2009. Hojení ran 3, Supl. 2: 11–13, 2009.

Principy revaskularizace u diabetické nohy
Lubomír Blaha, Daniel Říha, Ján Bulejčík, Jan Stryja, Radoslav Šolek
Centrum cévní a miniinvazivní chirurgie, Nemocnice Podlesí a. s., Třinec

Diabetes mellitus je onemocnění, které postihuje téměř 4 % oby-
vatel Evropy. Postihuje bez výrazných rozdílu muže i ženy a je zatíženo 
četnými orgánovými komplikacemi. 

Mezi nejzávažnější komplikace patří diabetická noha. Zahrnuje 
neuropatický vřed, ischemické postižení ve smyslu gangrény, infikované 

vředy, osteomyelitidu, artrotické deformace a defekty, … Velmi často 
dochází ke kombinaci těchto postižení. 

Pravděpodobně až 50 % diabetických defektů může vést k ně-
které z amputací. Vysoké amputace jsou u diabetiků až 15krát čas-
tější a akrální a transmetatarzální amputace ještě mnohonásobně 
častější. 

V našem sdělení se zabýváme ischemickým postižením tepen 
dolních končetin u diabetiků s rozvojem diabetické nohy, diagnostikou 
a principy revaskularizace u takto postižených pacientů. Možnosti 
diagnostiky a revaskularizace u pacientů diabetiků nejsou zásadně 
odlišné od postupů u pacientů nediabetiků, přesto jsou zde určitá 
specifika, na která bychom měli myslet. 

Například v anamnéze často chybějí klaudikační potíže pacienta. 
Závažná ischémie se často projeví právě až vznikem trofického defektu. 
Také polyneuropatie často zpož uje diagnostiku, protože pacient si není 
vědom počínajícího defektu (mnohdy i defektu pokročilého).

V diagnostice je nutno počítat s postižením zejména bércových 
tepen a tepen nohy, což je obtížnější pro dokonalé morfologické 
zobrazení distálního řečiště. 

Přítomnost gangrenózních a velmi často infikovaných defektů 
také činí často možnosti revaskularizace obtížnější pro riziko infekce 
cévních rekonstrukcí.

Revaskularizační možnosti jsou tedy chirurgické, endovaskulární 
a v poslední době stále častěji jejich kombinace (hybridní výkony). V 
mém sdělení pomíjím možnost implantace kmenových buněk, jelikož 
na našem pracovišti ji neprovádíme a její přínos jistě ještě zhodnotí 
delší zkušenosti. 

V chirurgických revaskularizacích se oproti nediabetické populaci 
častěji uplatňují rekonstrukce distální, tzn. bypassy crurální, pedální, 
což jsou výkony delikátní, náročné jak pro chirurga, tak pro pacienta, 
ale přesto mohou mít velmi dobré výsledky. 

Stejně tak endovaskulární rekonstrukce bércového a pedálního 
řečiště jsou obtížnější a vyžadují četné zkušenosti intervenčního 
radiologa. 

Stále častěji obě předchozí revaskularizační metody s úspěchem 
kombinujeme. Výsledky těchto revaskularizací na našem pracovišti 
budeme prezentovat na konferenci.

Převzato ze sborníku abstrakt Konference s mezinárodní účastí o ho-
jení chronických ran, kožních defektů a reparaci tkání – Rány a defekty 
2009, Ostrava, 25. 9. 2009. Hojení ran 3, Supl. 2: 13, 2009..
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BARI 2D a HEART2D
– další „nepovedené“ studie?

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

Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance, Krnov

Cíl: 

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

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

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

Výsledky: 
Po 5 letech se počet přeživších pacien-

tů v revaskularizované skupině (88,3 %) 

a v konzervativně léčené skupině (87,8 %, p=0,97) signifikantně 
nelišil, stejně tak tomu bylo v skupině dostávající inzulín-senzitizují-
cí (88,2 %), resp. inzulín-dodávající (87,9 %, p=0,89) léky. Rovněž 
podíl pacientů, u kterých nedošlo k velké kardiovaskulární příhodě, 
se mezi jednotlivými skupinami nelišil (77,2 % v revaskularizované 
skupině vs. 75,9 % v konzervativně léčené skupině; p=0,70 a 77,7 % 
v skupině dostávající inzulín-senzitizující léky vs. 75,4 % u inzulín-
-dodávající léčby (p=0,13). Signifikantní rozdíl v četnosti velkých 
kardiovaskulárních (KV) příhod byl nalezen pouze v podskupině 
pacientů podstoupivších koronární bypass (CABG). U těchto osob 
byl výskyt KV příhod 22,4 % ve srovnání s 30,5 % v kohortě léčené 

zvýšení citlivosti na inzulín
n=1 183

dodání inzulínu
n=1 185

věk (roky±SD) 62,3±9,2 62,5±8,7

muži (%) 70,1 70,6

HbA1c (%±SD) 7,6±1,6 7,7±1,6

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

IM v anamnéze (%) 32,6 31,5

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

cerebrovaskulární příhoda (%) 9,9 9,6

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

předešlá revaskularizace (%) 23,1 24,1

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

www.geum.org/diakazuistiky
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prostřednictvím farmak (p=0,01). Frekvence nežádoucích příhod 
a závažných nežádoucích příhod byla u jednotlivých skupin srovna-
telná, přestože těžké hypoglykémie se vyskytovaly častěji ve větvi 
léčené inzulín-dodávající strategií (9,2 %) než v inzulín-senzitizující 
podskupině (5,9 %; p=0,003). 

Závěry: 
Studie nezaznamenala signifikantní rozdíl v mortalitě či výskytu 

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

STUDIE BARI 2D A HEART2D

Obr. č. 1: Výskyt velkých kardiovaskulárních příhod (BARI 2D)
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HEART2D
Originální publikace:
Raz, I., Wilson, P. W., Strojek, K. et al. Effects of Prandial Versus Fasting Glycemia on Cardiovas-
cular Outcomes in Type 2 Diabetes: The HEART2D trial. Diabetes Care 32, 3: 381–386, 2009

Cíl: 

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

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

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

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

tegií (557 osob k prandiální a 558 osob k bazální). Průměrná délka 
sledování po randomizaci činila 963 dní (rozmezí 1–1 687 dní). 
Studie byla přerušena předčasně vzhledem k nedostatečné průkaz-
nosti. Riziko pro předem stanovený primární kombinovaný endpoint 
(31,2 %, n=174 pro prandiální strategii a 32,4 %, n=181 pro bazální 
strategii) bylo totiž v obou skupinách srovnatelné (hazard ratio 0,98; 
95% interval spolehlivosti 0,8–1,21). Průměrný glykovaný hemoglo-
bin byl v obou skupinách během trvání studie obdobný (7,7±0,1 vs. 

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

Závěry: 
Léčba diabetických pacientů po akutním infarktu myokardu 

Obr. č. 2: Srovnání podílu pacientů bez primárního endpointu 
u obou léčebných strategií (HEART2D)
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zaměřená bul na kontrolu glykémie před jídly (nalačno) nebo na 
postprandiální glykémii nevedla v této studii k signifikantnímu ovliv-
nění rizika manifestace příští kardiovaskulární příhody sledovaných 
pacientů s diabetem 2. typu. 

Komentář: 
Na výsledky studie BARI 2D, která je, když nic jiného, důkazem 

příkladné vzájemné spolupráce kardiologů a diabetologů, lze i přes 
její negativní výsledek pohlížet z několika úhlů. Pohled diabetologa 
a kardiologa na závěry BARI 2D bude samo sebou rozdílný. Z dia-
betologické perspektivy studie přinejmenším obhájila postavení inzu-
línových senzitizérů (především thiazolidindionů) ve vztahu k léčbě 
pacientů s manifestním kardiovaskulárním postižením. Zvolení této 
léčebné strategie sebou navíc neslo i menší výskyt hypoglykémie 
a nižší hmotnostní přírůstek. Z hlediska kardiologie lze říct, že 
ne všichni diabetičtí pacienti musí automaticky profitovat z časné 
revaskularizace, zvláště při využití komplexního spektra účinné 
farmakoterapie. Část rizikových pacientů naopak může relativně 
bezpečně setrvávat na konzervativní léčbě až do chvíle, kdy u nich 
dojde k znatelné progresi aterosklerotického postižení. Takový pří-
stup ovšem vyžaduje bedlivé sledování a pravidelné hodnocení míry 

rizika daného pacienta. Naopak část vysoce rizikových pacientů, 
kteří byli indikováni k CABG z tohoto postupu těžila. Nejpodstat-
nějším faktem plynoucím ze studie BARI 2D je však potřeba časné 
intervence a snahy o zakonzervování aterosklerotického postižení 
pacientů s diabetem 2. typu do té míry, aby revaskularizaci vůbec 
nepotřebovali.

Studie HEART2D byla první studií zaměřenou na prozkoumání 
efektu redukce postprandiální glykémie na redukci kardiovasku-
lární mortality. Očekávaný výsledek se ale podobně jako v případě 
nedávných velkých studií nedostavil. Příčinu lze opět hledat kromě 
nízké statistické síly (malý počet pacientů i KV příhod ve studii) 
i v neadekvátním načasování léčby, tj. u pacientů s manifestním 
pokročilým aterosklerotickým postižením, které již nebylo možno 
sledovanou intervencí zásadně ovlivnit. K dosažení smysluplné 
redukce kardiovaskulárního rizika pacientů s diabetem 2. typu je 
potřeba v souladu se závěry studií UKPDS, ADVANCE etc. a s při-
hlédnutím ke konceptu „glykemické paměti“ začít podstatně dříve 
– nejlépe ihned po zjištění diabetu. Mezi další faktor potenciálně 
„znehodnocující“ výsledky studie HEART2D mohl patřit malý 
rozdíl mezi průměrnou postprandiální glykémií v obou větvích (dle 
designu studie postačovala hodnota 2,5 mmol/l). Zajímavé by rov-
něž bylo odhadnout výsledek studie při použití odlišných léčebných 
prostředků k modulaci postprandiálních exkurzí glykémie (jako je 
např. akarbóza či pramlintid) či s uplatněním nejmodernějších farmak 
ze skupiny inkretinů. I když studie HEART2D neodpověděla na 
základní otázku, zda je skutečně postprandiální glykémie nezávislým 
rizikovým faktorem kardiovaskulární morbidity a mortality, rozhod-
ně tuto problematiku nesmetla ze stolu. Doufejme, že běžící studie 
NAVIGATOR (nateglinid) a ACE (akarbóza) vnesou do diskuse 
o škodlivosti postprandiální glykémie validnější a jednoznačnější 
informace. Tak nebo tak, k dosažení dobré kompenzace diabetu 
a optimálních hodnot glykovaného hemoglobinu našich pacientů se 
bez cíleného ovlivňování postprandiální glykémie neobejdeme.

Obr. č. 3: Srovnání denních glykemických profilů ve studii 
HEART2D

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

STUDIE BARI 2D A HEART2D
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The Tower Guoman Hotel, London
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Syndrom diabetické nohy 
27. listopadu 2009, Autoklub Praha

Tradiční mezioborové sympozium pořádá Podiatrická sekce ČDS 
a Centrum diabetologie IKEM ve spolupráci s Chirurgickou kli-
nikou 2. LF UK a ÚVN Praha pod záštitou České diabetologické 
společnosti ČLS JEP a České chirurgické společnosti ČLS JEP.

Program:
8.00–8.50 registrace

8.50–12.15 dopolední blok
(moderátoři: A. Jirkovská, T. Pantoflíček, B. Kožnar)
Zahájení sympozia (M. Ryska, Praha)
Školení sester v podiatrii (A. Jirkovská, Praha)
Vyhodnocení dotazníků podiatrických ambulancí
(S. Lacigová, Plzeň; P. Pi6hová, Praha)
DFSG Organization, Medical Treatment of Charcot Foot
(E. B. Jude, Ashton-Under-Lyne)

10.00–10.30 přestávka

Faktory ovlivňující klinický výsledek PTA bércových tepen
(J. Peregrin et al., Praha)
Opakované výkony na bércových tepnách
(B. Kožnar et al., Praha)
MR vyšetření u syndromu diabetické nohy (J. Beran et al., Praha)
Použití kmenových buněk u syndromu diabetické nohy:
 - zkušenosti z IKEM (M. Dubský et al., Praha)
 - zkušenosti z FN u sv. Anny (I. Hofírek et al., Brno)
Role cévního chirurga v péči o pacienta se syndromem diabetické 
nohy (M. Šlais et al., Praha)

12.15–13.30 přestávka na oběd

12.30–13.30 prezentace posterů
(moderátoři: P. PiZhová, V. Fejfarová)

pozvánky

13.30–16.00 odpolední blok
(moderátoři: B. Sixta, J. Táborská, R. Bém)

ATB rezistence u syndromu diabetické nohy
(M. Kolář et al., Olomouc)
Hojení ran u pacientů s diabetem (I. Bureš, Pardubice)
Diferenciální diagnóza kožních abnormalit na DK u diabetiků 
(H. Zelenková, Svidník)
Larvální léčba syndromu diabetické nohy (R. Bém et al., Praha)
Lokální ATB terapie v chirurgii nohy (M. Varga et al., Praha)
Možnosti ortopedického řešení neurogenních defektů nohy
(P. Smetana et al., Praha)
Využití poznatků biomechaniky chůze v ortotické péči o diabetiky 
(J. Táborská, Ústí n. L.)
Závěrečné shrnutí sympozia, občerstvení

Organizační zajištění:
Galén-Symposion s. r. o., Břežanská 10, 100 00 Praha 10
tel.: 222 513 053, fax: 222 516 013
e-mail: registrace@gsymposion.cz
www.gsymposion.cz (on-line registrace)

Kongresové poplatky (platba předem/na místě):
lékaři: 500 Kč/600 Kč
sestry: 200 Kč/300 Kč
studenti: 200 Kč/300 Kč
členové Podiatrické sekce ČDS: 100 Kč/100 Kč

Další informace o Podiatrické sekci ČDS jsou dostupné na inter-
netových stránkách České diabetologické společnosti:

www.diab.cz

VII. slovenské obezitologické dni
22.–24. 11. 2009, Kúpele Nimnica

Odborný program – hlavné témy:
� Obezita detí a adolescentov
� Fyzická záBaž v manažmente obezity
� Obezitológia v praxi
� Varia

www.diaslovakia.sk

Poriadate[: Slovenská lekárska spoločnosB a Obezitologická 
sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti v spolupráci 
so Slovenskou pediatrickou spoločnosBou, Slovenskou spo-
ločnosBou pre fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu 
a akciovou spoločnosBou Kúpele Nimnica

Organizačný výbor:
doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc. – predseda OS SDS
Mgr. Martin Pavlík – generálny riaditep Kúpele Nimnica, a. s.
Soňa Kozáková – SLS
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Program seminářů Endokrinologického ústavu
a Subkatedry endokrinologie IPVZ na IV. čtvrtletí 2009

�  9. 10. 2009 Léčba osteoporózy – aktuální informace (MUDr. Rosa)
�  16. 10. 2009 Inkretinová mimetika v léčbě diabetu (MUDr. Bouček)
�  23. 10. 2009 Metabolické aspekty PCOS – přehled dosavadních výsledků
   Novinky z kongresu EASD (MUDr. Vrbíková)
�  30. 10. 2009 Teoretické a praktické aspekty použití brassinosteroidů v humánní terapii s uvedením již registrovaných preparátů 

  (prof. Chripač)
�  6. 11. 2009 Význam novějších laboratorních markerů homeostázy cholesterolu a jejich význam pro zpřesnění rizika

  kardiovaskulárních onemocnění (prof. Žák)
�  13. 11. 2009 Očkování a autoimunita (MUDr. Hrdá)
�  20. 11. 2009 Obhajoby závěrečných grantových zpráv I
�  27. 11. 2009 Obhajoby závěrečných grantových zpráv II
�  4. 12. 2009 Obhajoby závěrečných grantových zpráv III
� 11. 12. 2009 Obhajoby závěrečných grantových zpráv IV
� 18. 12. 2009 Závěrečný předvánoční seminář (doc. Hainer)

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

pozvánka
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Souhrn:
Izolovaná hypotyroxinémie v graviditě je podezírána z vlivu na vznik poruch nervové soustavy 

u dětí. Cílem našeho retrospektivniho sledovaní bylo zhodnotit tyroidálni funkce u žen s gestačním 
diabetem sledovaných v našem centru a popsat meziroční trendy. Nalezli jsme vyšší frekvenci 
výskytu izolované hypotyroxinémie než je popisována ve zdravé populaci těhotných žen a vyslovili 
podezření na vzájemnou souvislost mezi hypotyroxinémií a potřebou inzulínu v graviditě.

Summary:
The presence of isolated hypothyroxinemia in patients with gestational diabetes mellitus 

– coincidence or causality?
Isolated hypothyroxinemia in pregnancy is suspected to cause disorders of nervous system in 

infants. The aim of our retrospective survey was to assess the thyroidal functions in females with 
gestational diabetes who were followed up in our centre, and to figure out interannual trends. 
We have found out a higher frequency of isolated hypothyroxinemia than reported in the healthy 
pregnant population and we have suggested mutual relationship between hypothyroxinemia and 
the need of insulin in pregnancy.

Krčma, M. Výskyt izolované hypotyroxinémie u pacientek s gestačním diabetes mellitus – koincidence 
nebo kauzalita? Kazuistiky v diabetologii 7, č. 3 – Endokrinologie: 30 –32, 2009.

Klíčová slova:

� hypotyroxinémie

� gestační diabetes mellitus

� štítná žláza

� gravidita

Key words:

� hypothyroxinemia

� gestational diabetes 
mellitus

� thyroid gland

� pregnancy

Úvod:

Důležitost léčby poruch štítné žlázy v těhotenství již dnes nikdo 
nerozporuje a zvolna se rozbíhá screening tyreopatií již na počátku 
gravidity, hlavně s cílem odhalit subklinickou hypotyreózu. Méně se 
už ví o jiné poruše metabolismu tyroidálních hormonů, o izolované 
hypotyroxinémii. Jde o stav, kdy je při fyziologickém rozmezí TSH 
snížena hladina volných hormonů štítné žlázy (tabulka č. 1).

Zatímco u subklinické (i manifestní) hypotyreózy je jednoznačně 
škodlivost pro plod prokázána, u samotné hypotyroxinémie dlouho 
nebyla situace jednoznačná. Multicentrická gynekologická studie 
(Casey et al. 2007), publikovaná před 2 lety, popřela negativní vliv 

Michal Krčma
I. interní klinika LF UK a FN Plzeň

hypotyroxinémie na průběh gravidity, naproti tomu několik autorů 
zjistilo u dětí matek vystavených hypotyroxinémii vyšší výskyt někte-
rých psychických poruch jako je autismus (Román 2007), kognitivní 
deficit v 1. roce života (Kasatkina et al. 2006; Kooistra et al. 2006) 
nebo poruchy chování ve smyslu ADHD – attention-deficit/hyperac-
tivity disorder (Kooistra et al. 2006).

Frekvence výskytu hypotyroxinémie se odhaduje na cca 5 % 
(Agarwal et al. 2006). Diagnostické problémy přináší skutečnost, 
že hladina TSH v těhotenství je suprimována především produkcí 
choriového gonadotropinu, a tak jsou normální hodnoty TSH posu-
nuty k nižšímu rozmezí (TSH do 3,0 mIU/l; Límanová et al. 2008). 
V některých ambulancích se navíc stanovují stále celkové hormonální 
hladiny a nikoliv vlastní metabolicky účinné volné frakce, které nejsou 
tolik ovlivněny estrogeny indukovanými změnami hladin vazebných 
proteinů, především TGB. Výhodnější je také stanovovat volný 
tyroxin, jehož hladina podléhá menšímu cirkadiánnímu kolísání, 
v porovnání s hladinou volného trijodtyroninu.

Příčiny izolované hypotyroxinémie nejsou uspokojivě objasněny. 
Jistě se podílí deficit jódu (Berbel et al. 2007), jehož denní potřeba 
dosahuje v graviditě 250–300 µg a ve vnitrozemských zemích bývá 
často nenaplněna. Další příčinou je zřejmě přívod flavonoidů ze sóji 
a ostatních brukvovitých rostlin (Román 2007) nebo jiných antityro-

Výskyt izolované hypotyroxinémie u pacientek
s gestačním diabetes mellitus
– koincidence nebo kauzalita?

TSH fT4 (fT3)

zvýšené snížené (klinická) hypotyreóza

zvýšené normální subklinická hypotyreóza

normální snížené izolovaná hypotyroxinémie

normální normální eutyreóza

Tab. č. 1
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idálních látek (Takser et al. 2005), které se do našeho prostředí v po-
slední době dostaly vlivem lidské činnosti (herbicidy, PCB, rtuB).

Pro léčbu manifestní a i subklinické hypotyreózy v graviditě 
existují dostatečně podložená doporučení, léčba izolované hypotyro-
xinémie není stále jednotná. Část autorů se přiklání k léčbě tyroxinem 
s monitorací fT4, část k léčbě pouze supplementací jódu.

V současnosti probíhá v USA multicentrická studie TSH Trial 
(National Institute of Child Health and Human Development), která 
randomizuje těhotné ženy s hypotyroxinémií a dostatečnou substitucí 
jódu do větve s placebem a s tyroxinem, přičemž hlavním výstup-
ním kritériem je stav kognitivních funkcí u dětí v 5 letech věku (dle 
Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence). Dostatečný 
a dlouhodobý příjem jódu v graviditě i před ní je zásadní pro prevenci 
hypotyroxinémie, zřejmě na podkladě vytvoření dostatečných zásob 
ve štítné žláze (Moleti et al. 2008).

O vzájemných souvislostech gestačního diabetu a hypotyroxi-
némie se mnoho neví. V roce 2006 vyšla práce, hodnotící osud 301 
žen, z nichž 80 mělo gestační diabetes mellitus (Agarwal et al. 2006). 
Nebyly přítomny rozdíly ve frekvenci izolované hypotyroxinémie, 
její zastoupení činilo v obou skupinách přibližně 5–6 %. Souvislost 
tyroidální autoimunity s gestačním diabetes mellitus prokázána 
nebyla (Montaner et al. 2008).

Metodika:
V našem centru od roku 2005 retrospektivně a od roku 2008 pro-

spektivně sledujeme tyroidální funkce pacientek dispenzarizovaných 
pro gestační diabetes mellitus.

U všech pacientek byla zhodnocena funkce štítné žlázy stanove-
ním TSH, fT4 a protilátek proti tyroidální peroxidáze. Byly sledovány 
další parametry – věk, týden gravidity, v němž byl zachycen gestační 
diabetes, týden gravidity, v němž byly stanoveny hormony štítné žlázy, 
BMI před graviditou, cholesterol, triglyceridy, glykovaný hemoglo-
bin. Ke statistickému hodnocení byl použit Mann-Whitneův U test, 
Spearmanův korelační test a Kolmogorov-Smirnovův test. 

Do souboru bylo zařazeno celkem 485 žen, vyloučeny byly 
pacientky s preexistujícím tyroidálním onemocněním nebo nově 
zjištěnou tyreopatií ve smyslu klinické nebo subklinické hypo- či 
hyperfunkce, s přítomnými protilátkami proti tyroidální peroxidáze 
(nad 60 mIU/ l), případně patologickým sonografickým nálezem na 
štítné žláze a ženy s jiným autoimunitním onemocněním.

Výsledky:
Antropometrické a metabolické parametry rozdělené na roky 

2005–2007 a 2008 viz tabulka č. 2. U sledované podskupiny těhotných 
žen meziročně statisticky nevýznamně klesla frekvence výskytu izo-
lované hypotyroxinémie – 2008: 13 % pod 5. percentilem, 34 % pod 
10. percentilem normy (2005–2007: 15 % pod 5. percentilem, 40 % 
pod 10. percentilem normy), stále je však výskyt vysoký v porovnání 
s literárními údaji u zdravých žen (1–5 %). Ostatní meziroční rozdíly 
nebyly statisticky významné. 

Při rozdělení souboru dle hodnoty fT4 (pod 10. percentilem 
34 % pacientek) se významně liší počet žen, u nichž byla nutná 
inzulinoterapie – 36 % pacientek pod 10. percentilem proti 19 % 
pacientek nad 10. percentilem (p<0,005). Tento trend je srovnatelný 

VÝSKYT IZOLOVANÉ HYPOTYROXINÉMIE U PACIENTEK S GESTAČNÍM DIABETES MELLITUS…

Spearman Charles Edward (1863–1945) – britský psycholog, propagátor matematických metod v psychologii, autor dvoufaktorové teorie inteligence. Studoval v Lipsku, kde získal roku 1906 
doktorát, ale již předtím vydal práci na téma faktorové analýzy inteligence (1904). Známým se stal svými pracemi v oboru statistiky (Spearmanův korelační koeficient) a výzkumy v rámci 
experimentální psychologie, které prováděl v psychologické laboratoři Londýnské univerzity. Lidskou inteligenci definoval jako variabilní soubor schopností, ovlivňovaných u každého jedince 
jednak tzv. obecným faktorem inteligence g (general inteligence factor), tak i jeho specifickými vlohami – faktorem s (specific inteligence factor). Skóre inteligenčních testů závisí podle S. na 
jejich kombinaci. Ačkoliv kontroverzní již v době svého vzniku, stala se faktorová analýza na dlouhou dobu vlivnou metodou výzkumu inteligence. (Zdroj informací: archiv redakce) 

Mann Henry Berthold (1905–2000) – rakouský matematik. Doktorát z matematiky získal na univerzitě ve Vídni v roce 1935. V roce 1938 emigroval do Spojených států. V USA působil na 
Columbia University, Ohio State University a Brown University aj. a zajímal se o matematickou statistiku, částečně o analýzu variací a teorii čísel. (Zdroj informací: archiv redakce)

Kolmogorov Andrej Nikolajevič (1903–1987) – ruský matematik. Vystudoval Moskevskou státní univerzitu (metalurgii, ruskou historii). Vědecky významně přispěl v oblasti teorie pravdě-
podobnosti (podklad pro stochastický kalkul), chaotického chování dynamických systémů, logiky, Fournierových řad ad. Univerzitní profesor, člen Akademie věd SSSR, nositel Leninovy 
a Lobačevského ceny. (Zdroj informací: archiv redakce)

Smirnov Vladimír Ivanovič (1887–1974) – ruský matematik. Absolvoval univerzitu v Sankt-Peterburgu, kde se stal roku 1915 profesorem. Zabýval se jak teoretickou, tak aplikovanou ma-
tematikou, mezi oblast jeho zájmu patřily komplexní funkce, konjugace funkcí a euklidovský prostor. Je autorem svého času velmi populární učebnice Úvod do vyšší matematiky. (Zdroj 
informací: archiv redakce)

2005–2007 2008

počet 137 348

věk 30,5 (28–33) 31,1 (18–48) NS

BMI před graviditou (kg/m2) 26,4 (22,1–32,0) 25,3 (23,1–28,9) NS

záchyt GDM (týden) 26. (24.–28.) 26. (25.–27.) NS

TSH (mIU/l) 1,59 (1,15–2,32) 1,98 (1,16–2,61) NS

fT4 (pmol/l) 11,78 (10,46–13,39) 13,24 (12,11–14,23) p<0,05

triglyceridy (mmol/l) 2,5 (1,9–3,1) – –

cholesterol (mmol/l) 6,2 (5,3–7,7) – –

% inzulinoterapie 30,7 24,7 p<0,05

Tab. č. 2: Přehled pacientek
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s minulými výsledky, s vyšší statistickou významností danou vyšším 
počtem sledovaných pacientek. U žen s gestačním diabetes mellitus 
dle našeho sledování tedy trvá vysoká frekvence výskytu izolované 
hypotyroxinémie, byB s tendencí k poklesu. Pacientky s hladinou vol-
ného tyroxinu pod 10. percentilem normy v době záchytu gestačního 
diabetu mají téměř dvakrát vyšší pravděpodobnost, že jejich léčba 
bude vyžadovat inzulinoterapii.

Nad rozpory našeho pozorování a literatury lze zatím jen speku-
lovat. Vyšší prevalence tyreopatie je pozorována u diabetes mellitus 
1. typu, pro gestační diabetes takové údaje nejsou k dispozici. Pokud 
se podíváme podrobněji na rozdíly mezi pacientkami, které byly lé-
čeny jen dietou, a těmi, které vyžadovaly inzulinoterapii, je přítomen 
statisticky nevýznamný trend k nižší hladině fT4 (viz obr. č. 1) a k čas-
nějšímu vzniku diabetu u pacientek vyžadujících inzulinoterapii (viz 
obr. č. 2). Ve věku, BMI, vstupní hladině TSH a lipidovém profilu se 
obě skupiny shodovaly.

Limitací práce je i malý počet pacientek, u nichž byly stanoveny 
hormony štítné žlázy na počátku těhotenství – na konci 2. trimestru 
už hormonální situace může vypadat odlišně. Lze očekávat, že zave-
dení screeningu tyreopatií do běžné klinické praxe přinese přesnější 
výsledky a hlavně bude podkladem pro včasnou léčbu asymptoma-
tických tyroidálních poruch.

Práce byla podpořena Výzkumným záměrem MSM 0021620814.

Literatura:

Agarwal, M. M., Dhatt, G. S., Punnose, J. et al. Thyroid function ab-
normalities and antithyroid antibody prevalence in pregnant women 
at high risk for gestational diabetes mellitus. Gynecol Endocrinol 22, 
5: 261–266, 2006.
Berbel, P., Obregón, M. J., Bernal, J. et al. Iodine supplementation 
during pregnancy: a public health challenge. Trends Endocrinol Metab 
18, 9: 338–343, 2007.
Casey, B. M., Dashe, J. S., Spong, C. Y. et al. Perinatal significance 
of isolated maternal hypothyroxinemia identified in the first half of 
pregnancy. Obstet Gynecol 109, 5: 1129–1135, 2007.

Gatzioufas, Z., Thanos, S. Acute keratoconus induced by hypothyroxi-
nemia during pregnancy. J Endocrinol Invest 31, 3: 262–266, 2008.
Kasatkina, E. P., Samsonova, L. N., Ivakhnenko, V. N. et al. Gestational 
hypothyroxinemia and cognitive function in offspring. Neurosci Behav 
Physiol 36, 6: 619–624, 2006.
Kooistra, L., Crawford, S., van Baar, A. L. et al. Neonatal effects of 
maternal hypothyroxinemia during early pregnancy. Pediatrics.117, 
1: 161–167, 2006.
Moleti, M., Lo Presti, V. P., Campolo, M. C. et al. Iodine prophylaxis 
using iodized salt and risk of maternal thyroid failure in conditions 
of mild iodine deficiency. J Clin Endocrinol Metab 93, 7: 2616–2621, 
2008.
Montaner, P., Juan, L., Campos, R. et al. Is thyroid autoimmunity 
associated with gestational diabetes mellitus? Metabolism 57, 4: 
522–525, 2008.
National Institute of Child Health and Human Development. Maternal-
-Fetal Medicine Units Network (http://www.bsc.gwu.edu/MFMU)
Román, G. C. Autism: transient in utero hypothyroxinemia related to 
maternal flavonoid ingestion during pregnancy and to other environ-
mental antithyroid agents. J Neurol Sci 15, 262 (1–2): 15–26, 2007.
Takser, L., Mergler, D., Baldwin, M. et al. Thyroid hormones in 
pregnancy in relation to environmental exposure to organochlorine 
compounds and mercury. Environ Health Perspect 113, 8: 1039–1045, 
2005.

Obr. č. 1: fT4 při diagnóze gestační diabetes mellitus
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Obr. č. 2: Týden těhotenství při diagnóze gestační diabetes mellitus
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Vývoj kostní denzity při osteopatii 
extrémně nedonošených dětí

Souhrn:
Autoři prezentují přehled literárních znalostí a vlastní zkušenosti ohledně vývoje kostního 

nálezu při osteopatii nedonošených. Na kazuistice původně extrémně nezralých dvojčat s mno-
hočetnou perinatální morbiditou demonstrují vývoj osteopatie a denzitometrických nálezů. Při 
dlouhodobé suplementaci vápníkem, fosfátem a vitamínem D došlo u dvojčete A k normalizaci 
BMD (dle DXA) do 3 let věku, u dvojčete B do 4 let. Výsledky vlastních prací ukazují, že extrémně 
nedonošené děti je vhodné suplementovat kostními minerály až do předškolního věku, kdy teprve 
dochází k úpravě mineralizace skeletu podle denzitometrického vyšetření.

Summary:
Bone density development in extremely premature children with osteopathy of prematurity
Authors present a review of literary information and own experiences about bone development 

in osteopathy of prematurity. In a case report of originally extremely premature twins with multiple 
neonatal morbidity show densitometry use in children with osteopathy. During long-term calcium, 
phosphate and vitamine D supplementation the bone density normalized by 3 years in twin A and 
by 4 years in twin B. Results of own studies show, that it is useful to supplement bone minerals 
until the pre-school age in extremely premature children, when normal skeletal mineralisation is 
found in densitometry examination.

Dortová, E., Dort, J., Vyskočil, V., Dubová, V. Vývoj kostní denzity při osteopatii extrémně nedonošených 
dětí. Kazuistiky v diabetologii 7, č. 3 – Endokrinologie: 33 –37, 2009.

Klíčová slova:

� osteopatie nedonošených

� denzitometrie

� suplementace kostními 
minerály
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� osteopathy of prematurity
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Eva Dortová1, Jiří Dort1, Václav Vyskočil2, 
Vladislava Dubová1

1Neonatologické oddělení, Fakultní nemocnice Plzeň
2Kostní centrum, II. Interní klinika, Fakultní nemocnice Plzeň

Úvod:

Osteopatie nedonošených má řadu synonym – metabolická kostní 
nemoc nedonošených, osteopenie nedonošených nebo novoroze-
necká rachitida. Je definována jako kostní změny v raném postna-
tálním období u silně a extrémně nezralých novorozenců (s porodní 
hmotností pod 1 500 g), jejíž incidence je nepřímo úměrná porodní 
hmotnosti. Ve 3. trimestru těhotenství se do skeletu ukládá denně 
2,6–3,2 mmol/kg kalcia (Ca) a 2,1–2,5 mmol/kg fosfátu (P), tento 
obrat není možné zajistit u novorozenců s porodní hmotností pod 
1 500 g. Další příčinou jsou postnatální chorobné stavy, diuretická 
léčba, nedostatek vitamínu D (závisí na zásobách u matky v době 
gravidity), hypoproteinémie. 

Základním problémem těchto pacientů je nízká mineralizace 
kostí, opožděný enterální přívod Ca, P a proteinů. První labora-
torní známkou porušené minerální homeostázy je hypofosfatémie, 
hypofosfaturie, časně je zjišBována vysoká hladina parathormonu 
a kalcitriolu, která vede k demineralizaci kostí a zvýšeným odpa-

dům kostních minerálů do moče. V období růstu nastupuje rychlá 
proteosyntéza v kosti, která při nedostatečné suplementaci způsobí 
remodelaci kosti ve smyslu osteopatie (Bishop 1996). 

V období před profylaxí se výskyt udával 30 % ve skupině pod 
1 500 g, u dětí pod 800 g až 73 %, často s frakturami. Jde o spektrum 
změn od osteopenie přes osteoporózu až k deformacím se spontán-
ními frakturami. Může být porušen růst kostí do délky. 

Dnes je profylaxe standardní součástí péče o tyto novorozence, 
byB se délka a způsob suplementace na jednotlivých pracovištích liší, 
stejně jako monitorování tohoto procesu (Harrison et al. 2008). Cílem 
suplementace je zabránit vzniku těžkých forem osteopatie s deformi-
tami kostí a/nebo frakturám a poruchám lineárního růstu. 

Na našem pracovišti se po ukončení parenterálního přísunu 
vápníku a fosfátu provádí perorální suplementace magistraliter 
připravenými tobolkami s obsahem kalciumglukonátu a kalciumgly-
cerofosfátu a cholekalciferolu (Dort et al. 1999). Důležitý je i náležitý 
přísun proteinů; k tomu je využíván fortifikátor mateřského mléka, 
nebo u nekojených dětí formule pro nedonošené. Suplementace je 
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nejčastěji ukončována v době propuštění do domácí péče kolem 40. 
týdne postkoncepčního věku. V těžších případech pokračuje i dále 
po propuštění; řídí se podle sledování odpadů Ca, P v moči, většinou 
končí v 6 měsících korigovaného věku. Ve skupině dětí s porodní 
hmotností pod 1 000 g je potvrzena výrazně snížená BMD ve srovnání 
se stejně starými donošenými jedinci při prováděné kostní denzito-
metrii (vlastní sledování) ještě ve 2 letech korigovaného věku. Nabízí 
se otázka, jak dlouho je vhodné u těchto dětí během předškolního 
věku pokračovat v suplementaci.

Kazuistika: 
Dvojčata A (porodní hmotnost 545 g) a B (porodní hmotnost 

480 g) se narodila v 24. týdnu gestace. Otec je 33letý veterinární 
technik, zdráv, 12letá sestra je rovněž zdráva. Jednalo se o 6. rizi-
kovou graviditu 32leté matky po salpingektomii vpravo, která byla 
léčena pro infertilitu a podstoupila opakovaně in vitro fertilizaci 
(opakovaně se jednalo o extrauterinní těhotenství). V této graviditě 
byla matka dlouhodobě hospitalizována pro hrozící potrat a krvácení 
v 1. trimestru, byla sledována pro gestační diabetes na dietě. 

Porod byl spontánní, záhlavím, skóre dle Apgarové bylo u dvoj-
čete A 5-7-7 bodů (1., 5. a 10 minuta) a u dvojčete B 5-6-6 bodů. 
Hospitalizace dvojčat na JIRP neonatologického oddělení trvala 4 
měsíce a jejich časná perinatální morbidita byla rozsáhlá. U dvojčete 

A se rozvinul syndrom dechové tísně, recidivující apnoe, intraventri-
kulární hemoragie 1. stupně, mělo vrozenou cytomegalovou infekci. 
U dvojčete B byl závažný syndrom dechové tísně komplikovaný 
oboustranným pneumotoraxem, recidivujícími apnoe, došlo k rozvoji 
bronchopulmonální dysplazie 2. stupně a intraventrikulární hemo-
ragie 3. stupně vpravo a 1. stupně vlevo. Při vaskularizaci sítnice se 
objevil nález retinopatie nedonošených 1.–2. stupně vlevo, 1. stupně 
vpravo se spontánní regresí, mělo též adnátní cytomegalovou infekci. 
Po počátečním období parenterální výživy se podařilo zavést u obou 
dvojčat enterální výživu vlastním mateřským mlékem.

Osteopatie nedonošených byla během hospitalizace dle zvyklostí 
oddělení řešena suplementací vápníku, fosfátu a vitamínu D, přesto 
u dvojčete B došlo ve stáří 2 měsíců k patologické fraktuře radia 
(tabulka č. 1).

V laboratorních nálezech byla zvýšená hladina ALP, nízká hla-
dina 25-OH vitamínu D, nízké odpady Ca, P v moči, hypofosfatémii 
jsme nezaznamenali (tabulka č. 2). Nález na RTG zápěstí před 
propuštěním popisoval u dvojčete A smazanou strukturu distálních 
metafýz s jejich pohárkovitou deformitou na obou předloketních 
kostech. U dvojčete B byl nález po zhojení fraktury na RTG zápěstí 
normální. 

Vzhledem k závažné osteopatii bylo po propuštění pokračová-
no v suplementaci Ca, P tobolkami a vitamínem D v dávce 800 IU 
denně. V rámci dlouhodobého sledování v Centru vývojové péče 
byly opakovaně kontrolovány odpady Ca, P v moči a byla podle nich 
upravována suplementace, která byla ukončena v 6 letech věku. 
Provedená denzitometrie DXA u dvojčete A ve stáří 2 let prokázala 
osteopenii, nález ve 3 a 6 letech byl v normě. U dvojčete B byla ve 
2 letech zjištěna osteopenie, ve 3 letech těžká osteopenie, normální 
nález až ve 4 a 6 letech (tabulka č. 3).

Psychomotorický vývoj obou dvojčat v 6 letech odpovídá věku, 
jejich růstová křivka je v normě, hmotnost je na 3. percentilu (grafy 
č. 1, 2, 3, 4; obr. č. 1).

Diskuse: 
V současnosti chybí přesné údaje o incidenci osteopatie nedono-

šených. S pokroky ve vývoji výživy je předpoklad, že došlo k poklesu 

parenterální výživa: 22–25 dní 

enterální příjem zahájen 4.–5. den po porodu, čerstvé mateřské 
mléko

suplementace Ca, P – parenterálně, poté Ca, P kapsle od 3 týdnů 
perorálně

ergokalciferol 800 IU perorálně + ergokalciferol parenterálně 
2krát 60 000 IU

po dimisi: Ca, P kapsle – dle odpadů Ca a P močí (měřeno 
z jednorázových vzorků)

od 2 let kalcium tbl 250 mg denně + cholekalciferol 500 IU denně

Tab. č. 1: Způsob suplementace u obou dvojčat 

dvojče A dvojče B norma

Ca v séru (mmol/l) 1,5; 2,09; 2,58; 2,55; 2,63 1,85; 2,2; 2,52; 2,51; 2,61 2,35–2,7

P v séru (mmol/l) 2,28; 1,97; 2,25; 1,56; 1,67 1,95; 2,19; 2,27; 1,94; 2,11 1,3–2,3

Ca v moči (mmol/l) 12,5; 2,93; 1,2; 1,8; 0,01; 1,54 0,44; 0,66; 1,1; 0,9; 1,23 0,5–4

P v moči (mmol/l) 0,68; 10,8; 4; 3; 3; 33,1 1,5; 11,6; 8; 18; 48 2–50

ALP (µkat/l) 17; 16; 9,93; 8,77 14,52; 7,82; 10,08; 5,9 1,1–7

hladina 25-OH vitamínu D (nmol/l) 22,6; 22,7; 85,9 29,4; 38,2; 80; 198,3

parathormon (pg/ml) 171…50 100…25

Tab. č. 2: Vývoj hodnot Ca,P metabolismu během hospitalizace od narození do 4 měsíců

Odpady Ca, P močí byly vyšetřovány z jednorázových vzorků

Apgarová Virginia (1909–1974) – americká anestezioložka a neonatoložka. Autorka jednoduchého postupu hodnocení stavu novorozenců (APGAR skóre). Lékařské vzdělání získala na College 
of Physicians and Surgeons Columbijské univerzity. Po úvodní zkušenosti s chirurgií se věnovala především oblasti anesteziologie, v roce 1949 získala v tomto oboru profesuru na Columbijské 
univerzitě. Značné úsilí věnovala propagaci prevence vzniku novorozeneckých defektů, na tomto poli spolupracovala s nadací March of Dimes. (Zdroj informací: archiv redakce)
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jejího výskytu, avšak dosud trvá velká nejednotnost v přístupu k vyšet-
řování i provádění suplementace mezi jednotlivými pracovišti u nás 
i v zahraničí (Harrison et al. 2008; Rennie 2005). Jako skríningové 
vyšetření se na některých pracovištích používá vyšetření ALP, Ca, 
P v séru. Jako první se objevuje pokles hladiny P v séru provázený 
hypofosfaturií, hyperkalcémií a hyperkalciurií. RTG předloktí nemá 
velkou výpovědní hodnotu. Vývoj choroby a úspěšnost suplementace 
jsou monitorovány podle odpadů Ca a P v moči, stanovením jejich 
poměru v jednorázovém vzorku moči – molární poměr Ca:P by měl 
být nižší než 1. Přepočet na kreatinin v moči se u malých dětí se 
zdravými ledvinami nejeví jako přínosný. Hladina 25-OH D a para-

dvojče A dvojče B

2 roky BMD 0,351 g/cm2, Z skóre −2,1 SD osteopenie BMD 0,365 g/cm2, Z skóre −1,8 SD osteopenie

3 roky BMD 0,459 g/cm2, Z skóre −0,4 SD v normě BMD 0,345 g/cm2, Z skóre −2,6 SD těžká osteopenie

4 roky – – BMD 0,525 g/cm2, Z skóre +0,2 SD v normě

6 let BMD 0,543 g/cm2, Z skóre −0,1 SD v normě BMD 0,511 g/cm2, Z skóre: −0,6 SD v normě

Tab. č. 3: Nálezy kostní denzitometrie (přístroj: HOLOGIC DELPHI L) 1–4 páteř: BMD a Z skóre

Graf č. 1: Růstový graf – dvojče A, 0–5 let Graf č. 2: Vývoj hmotnosti – dvojče A, 0–5 let

Graf č. 3: Růstový graf – dvojče B, 0–5 let

Graf č. 4: Vývoj hmotnosti – dvojče B, 0–5 let

Obr. č. 1: Mikulášská besídka na oddělení, dvojčata ve stáří 4 let
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thormonu je dalším důležitým faktorem ovlivňujícím mineralizaci 
kosti. Pro diagnózu hypovitaminózy D byly dříve udávány hladiny 
25-OH D pod 30 nmol/l. Subklinický deficit vitamínu D je však 
spojen s určitým stupněm sekundární hyperparatyreózy, někdy již 
při poklesu hladiny 25-OH D pod 50 nmol/l (Avery et al. 1999; Dort 
2002). Podle současných poznatků se začíná za optimální považovat 
hladina nad 75 nmol/l (Roux et al. 2008).

Od 90. let 20. století je možné využívat vyšetření pomocí DEXA 
také pro sledování vývoje osteopatie nedonošených (Salle et al. 1992; 
Vyskočil et al. 1999). 

Cílem profylaktické suplemetace kostními minerály a D vita-
mínem je zabránit vzniku těžkých forem osteopatie s poruchou 
lineárního růstu, deformitami a frakturami. Riziko osteopatie je 
nejvyšší v prvních 3–4 měsících věku, tj. přibližně do vypočítaného 
termínu porodu. V tomto období, které se většinou kryje s dobou 
hospitalizace, je suplementace nezbytná. V prvních 2–3 týdnech je Ca 
a P součástí parenterální výživy, po zavedení enterální výživy mateř-
ským mlékem se zahajuje perorální suplementace Ca, P tobolkami. 
Doporučený příjem činí 5,2 mmol vápníku a 4,5 mmol fosfátu na 1 kg 
hmotnosti (Bayer et Kutílek 1993). Někteří autoři doporučují u dětí 
s porodní hmotností pod 1 000 g pokračovat v suplementaci i po pro-
puštění do domácí péče (Dort 2002; Dort et al. 1999). Tyto děti jsou 

většinou živeny mateřským mlékem s fortifikací a suplementovány Ca, 
P tobolkami, eventuálně mají výživu formulí pro nedonošené. Mo-
derní adaptovaná mléka obsahují relativně velké množství minerálů, 
suplementace se v tomto období řídí podle odpadů Ca, P v moči. Svojí 
roli hraje i jemná fyzioterapie, která je součástí péče o tyto pacienty 
(Harrison et al. 2008; Moyer-Mileur et al. 2000).

Doporučovaná suplemetace vitamínem D 400–800 UI denně se 
u VNPH s osteopatií jeví v období rychlého kostního obratu jako 
nedostatečná, při vzestupu hladiny ALP je indikováno nárazové pa-
renterální podání vitamínu D (Bayer et Kutílek 1998; Rennie 2005).

O tom, jak dlouho a v jakých dávkách suplementaci u dětí s os-
teopatií provádět, není jasno, v literatuře žádná randomizovaná 
kontrolovaná studie neexistuje. Většina pracovišB suplementuje 
kostními minerály během hospitalizace a končí propuštěním domů 
(Harrison et al. 2008).  Bayer se spolupracovníky (2002) doporučuje 
suplementovat vápník a fosfor minimálně první tři měsíce života, 
respektive do hmotnosti 3,5 kg. Na základě dřívější práce (Dort et 
al. 1999; Salle et al. 1992) jsme suplementaci kalcium-fosfátovými 
tobolkami u dětí pod 1 000 g prodloužili do jednoho roku.

Ve snaze objektivizovat stav kostí u našich pacientů s porodní 
hmotností pod 1 000 g ve 2 letech korigovaného věku byla v rámci 
pilotní studie prováděna kostní denzitometrie DEXA (dual energy 
X-ray absorptiometry) ke stanovení BMD a Z skóre (tj. směrodatné 
odchylky pro děti odpovídajícího věku) v oblasti páteře L 1–4 pří-
strojem HOLOGIC s dětským softwarem. Výhodou je, že se jedná 
o neinvazivní vyšetření, bez nutnosti premedikace. Dále se ve 2 letech 
korigovaného věku provádělo měření antropometrických parametrů 
a porovnání s normou pro donošené děti (Lhotská et al. 1993). 

Jednalo se o 20 pacientů – 12 chlapců a 8 dívek. Průměrná 
porodní hmotnost byla 792 g (480–1 000 g), gestační věk 27,3 týdne 
(24–29 týdnů). Průměrná hodnota BMD byla 0,355 g/cm2 (0,297–
0,437 g/cm2), průměrná hodnota Z skóre −2 SD (−0,1 až −3,3). 
Dle mezinárodní klasifikace byli pacienti rozděleni do skupin dle 
Z skóre. Normální hodnota Z skóre je vyšší než −1,5 SD, osteope-
nie −1,5 až −2,5 SD, těžká osteopenie méně než −2,5 SD. Pouze 
u 2 dětí byl zjištěn normální nález, osteopenie byla přítomna v 8 
a těžká osteopenie v 6 případech. Čtyřikrát se vyšetření nezdařilo 
pro neklid dítěte (graf č. 5). 88 % z 16 vyšetřených dětí mělo tedy 
významně sníženou mineralizaci kostí ve 2 letech (51 % osteopenie, 
37 % osteoporóza). 

VÝVOJ KOSTNÍ DENZITY PŘI OSTEOPATII EXTRÉMNĚ NEDONOŠENÝCH DĚTÍ

Graf č. 5: DEXA – Z skóre, výsledky v % u 16 dětí (pod 1 000 g 
porodní hmotnosti) ve 2 letech

Graf č. 6: Růstová křivka u chlapců (v cm) Graf č. 7: Růstová křivka u dívek (v cm)

O
br

áz
ek

 z
 a

rc
hi

vu
 a

ut
or

ů
O

br
áz

ek
 z

 a
rc

hi
vu

 a
ut

or
ů

O
br

áz
ek

 z
 a

rc
hi

vu
 a

ut
or

ů

KazuDia_3-09.indd   36 29.10.2009   0:12:07



37KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 3/2009 

E
N

D
O

K
R

IN
O

L
O

G
IE

MUDr. Eva Dortová
Neonatologické oddělení
Fakultní nemocnice Plzeň
Alej svobody 80
304 60 Plzeň
e-mail: dortova@fnplzen.cz

Tělesná délka v korigovaném věku 2 let byla u chlapců 85,75 cm,
tj. −1,35 SD (norma 91,36 cm), a u dívek 83,12 cm tj. −1,68 SD (norma 
90,06 cm) – viz grafy č. 6 a 7.

Tělesná hmotnost v korigovaném věku 2 let byla u chlapců 
11,08 kg tj. −1,62 SDS (norma 13,68 kg), a u dívek 9,66 kg, tj. 
−2,2 SDS (norma 13,01 kg).

Dle antropometrických výsledků ve 2 letech měli tedy naši pacien-
ti ještě podprůměrné hodnoty délky i hmotnosti, i když v prvním 
roce byl dle grafu patrný významný catch-up růstu. Výsledky této 
studie svědčí o tom, že děti s extrémně nízkou porodní hmotností 
nedosahují normální mineralizace ještě ani ve 2 letech a podporují 
potřebu suplementovat alespoň do tohoto věku.  

Závěr: 
Osteopatie nedonošených je diagnóza přítomná pravidelně u ex-

trémně nezralých novorozenců, která vyžaduje sledování a suplemen-
taci vápníkem, fosfátem a vitamínem D. Ta se provádí standardně bě-
hem hospitalizace na neonatologických odděleních, avšak nejednotnost 
v přístupu k vyšetřování i provádění suplementace mezi jednotlivými 
pracovišti u nás i v zahraničí trvá. Zavedením denzitometrického vyšet-
ření DXA autoři v pilotní studii odhalili závažné osteopenie u původně 
extrémně nezralých novorozenců ještě ve 2 letech, a proto pak navrhli 
prodloužení suplementace až do tohoto věku. Na uvedené kazuistice je 
demonstrováno, že kostní změny původně nedonošených dětí mohou 
přetrvávat mnohem déle než se předpokládalo, neboB v uvedeném 
případu dvojčat došlo při trvalé suplementaci vitamínem D, prová-
zené v prvním roce života kalcium-fosfátovými tobolkami a později 
samotným vápníkem, k normalizaci denzitometrického nálezu teprve 
ve 3 a 4 letech života. V individuálních případech původně extrémně 
nedonošených dětí může být tedy vhodné provádět suplementaci až 
do předškolního věku do úpravy kostní denzity.

VÝVOJ KOSTNÍ DENZITY PŘI OSTEOPATII EXTRÉMNĚ NEDONOŠENÝCH DĚTÍ
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Seznam zkratek:
DEXA (dual energy X-ray absorptiometry) – dvoufotonová absorpciometrie 
BMD (bone mineral density) – kostní minerální denzita
ALP alkalická fosfatáza 
25-OH D 25-hydroxy-vitamín D
VNPH velmi nízká porodní hmotnost
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Paní profesorka MUDr. Jiřina Čížková-Písařovicová, DrSc. 
nepochybně patří mezi významné osobnosti československé medi-
cíny. V letošním roce uplynulo už 55 let od vydání její monografie 
s názvem „Klinická endokrinologie dětského věku“, která je považována 
za základní dílo v oblasti dětské endokrinologie u nás.

Jiřina Písařovicová se narodila v Praze, v rodině známého pedia-
tra. Studium medicíny, které plánovala už od dětství, ukončila na 
lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze koncem roku 1931. Po 
promoci nastoupila na II. dětskou kliniku prof. Brdlíka, kde už v roce 
1934 zastávala místo odborné asistentky. Od začátku své profesionální 
činnosti věnovala mimořádnou pozornost endokrinologické proble-
matice u dětí. V této oblasti medicíny byl jejím učitelem a později 
konzultantem prof. Charvát, zakladatel československé endokrino-
logické školy s důrazem na neuroendokrinní vztahy. J. Písařovicová 
si ho velmi vážila i jeho přátelství, které vzájemně udržovali až do 
konce svých životů.

Zpočátku se věnovala zejména pacientům s dětskou cukrovkou, 
kdy kromě práce u lůžka zdůrazňovala činnost ambulantní a poraden-
skou. Vedla diabetologickou ambulanci pro děti při dětské klinice od 
roku 1936. Jako první v Evropě zavedla organizování letních táborů 
pro diabetické děti v roce 1935. Tehdy to byla záležitost mimořádná 
a zcela ojedinělá. Podobný podnik v té době byl zaznamenán pouze 
v USA ve státě Ohio. Studie s diabetickou dětskou problematikou 
byly předmětem jejího habilitačního spisu, když v roce 1946 byla 
habilitována jako první žena pro obor dětského lékařství na Uni-
verzitě Karlově.

Byla mezi prvními členy prof. Charvátem nově založené Česko-
slovenské endokrinologické společnosti v roce 1937 a pak řadu let 
pracovala jako členka jejího výboru.

V roce 1946 následovaly její studijní cesty do Velké Británie 
a pak Spojených států amerických. Kromě odborných znalostí tam 
získala osobní kontakty i řadu přátel. Do roku 1952 vedla ambulantní 
oddělení dětské kliniky a věnovala se endokrinologické problematice 
u dětí už v celé její šíři. 

V roce 1952 byla pověřena vybudováním dětské kliniky pro nově 
vzniklou Fakultu hygieny a epidemiologie při Karlově Univerzitě 
v Praze, s klinickým zázemím ve fakultní nemocnici Na Královských 
Vinohradech. Po dlouhá léta, až do roku 1973, byla pak přednostkou 
nově vzniklého klinického pracoviště pro děti a dorost. Své klinice 
dala do vínku problematiku dětské endokrinologie, kterou se její 
pracovníci snaží plnit do dnešních dnů jak na poli léčebném, tak 
i preventivním. Z této kliniky vzešlo zahájení významných plošných 

novorozeneckých screeningů: fenylketonurie (1975), kongenitální 
hypotyreózy (1985) a kongenitální adrenální hyperplázie (2006). 
Svátkem pro kliniku bylo získání profesury doc. Písařovicové-
-Čížkové v roce 1955 – jako první ženy profesorky na UK. V roce 
1959 následovalo obhájení vědeckého titulu DrSc. – opět jako první 
ženy v oboru pediatrie na UK. Obhajovala vždy s tématikou dětské 
endokrinologie.

Pracovní záběr paní profesorky byl široký a kromě obecné pedia-
trie a pediatrické endokrinologie se mimořádně věnovala i dorostové 
zdravotní problematice. Je považována za spoluzakladatelku oboru 
klinického dorostového lékařství u nás, kdy se zdravotní péče o do-
rost přesunula z oboru interní péče o dospělé směrem k pediatrii. Je 
logické, že první lůžka pro dorostové pacienty byla zavedena právě 
na její klinice v roce 1959.

Měla zásluhu i o uvedení oboru dětské gynekologie u nás. Spolu-
práce s prof. R. Peterem byla dlouholetá. Na její klinice byla otevřena 

Jiřina Čížková-Písařovicová
(17. 9. 1908 – 19. 5. 1994)
Olga Hníková

Osobnost endokrinologie
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specializovaná ambulance dětské a dorostové gynekologie, kterou 
vedl doc. K. Veselý, blízký spolupracovník prof. Petera.

Publikační činnost paní profesorky se týkala všech výše zmíně-
ných odborných činností. Endokrinologická problematika byla ale 
na prvním místě. Paní profesorka publikovala kolem 100 odborných 
prací, z toho 5 monografií. Nejcennější je monografie „Klinická en-
dokrinologie dětského věku“ (SZdrN, Praha, 1954), která určuje paní 
profesorku za zakladatelku tohoto oboru u nás. Ceněna je i řada 
dalších publikací, např. „Diferenciální diagnostika nemocí dětského 
věku“ (SZdrN, Praha, 1966), se zajímavým uspořádáním, které je 
v našem písemnictví ojedinělé. Výzkumně sledovala vliv krevního 
séra dětí a adolescentů na růst rostlin. Výsledky byly shrnuty v mono-
grafii s názvem „Inhibiční růstový faktor“, kterou se spolupracovníky 
z ČSAV vydala v roce 1968. Některé výsledky přednesla v roce 1966 
v Glasgow na 5. sjezdu významné odborné společnosti – Society of 
European Paediatric Endocrinology.

Paní profesorka byla známou a váženou osobností nejen u nás, ale 
i v zahraničí, kde byla zvolena za zahraniční členku Royal Society of 
Medicine (Londýn, 1960), byla jmenována expertkou „WHO – komise 
pro péči o mládež“ (1964) a byla též poctěna udělením čestného člen-
ství v Society of Adolescent Medicine v USA, kde měla dlouholetou 
spolupráci s prof. Gallagherem, zakladatelem tohoto oboru v USA. 
Doma jí byl udělen titul „zasloužilé lékařky“ (1966). Na sklonku ži-
vota se podařilo získat pro ni „Pamětní medaili J. E. Purkyně“, jako 
ocenění celoživotního mimořádného díla. In memoriam byla od roku 
2007 Českou endokrinologickou společností oceněna její osobnost 
zavedením slavnostní přednášky J. Čížkové-Písařovicové, kdy vedle 
přednášky Charvátovy a Schreiberovy bude proslovena na pravidelně 
pořádaných Endokrinologických dnech ženou, endokrinoložkou.

Penzi od roku 1973 prožívala v rodině svého syna, známého fy-
zika, v Kanadě, kde po nějakou dobu ještě spolupracovala s kolegy 
v Ontariu na problematice těhotenství u dospívajících. Vzhledem 
k těžké nemoci se do vlasti už nepodívala, ale písemný styk se svou 
klinikou udržovala nepřetržitě. Zemřela 19. května 1994 v Kanadě, 
ve Waterloo, ve státě Ontario. 

Vzpomínáme na ni s úctou a obdivem. Patří mezi mimořádné 
a nezapomenutelné osobnosti naší medicíny, zejména pediatrie 
a endokrinologie.

prof. MUDr. Olga Hníková, CSc.
Klinika dětí a dorostu
3. LF UK a FN Královské Vinohrady
Ruská 87
100 00 Praha 10
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34. konference Evropské tyreoidální 
asociace (ETA) a evropské sekce pro řešení 
následků jodového deficitu (ICCIDD)

Václav Zamrazil

Tradiční, již 34. konference se konala ve dnech 5.–9. 9. 2009 
v Lisabonu, Portugalsko. Předcházel ji meeting regionální organizace 
ICCIDD 4. 9. 2009.

Jako obvykle soustředila tato akce nejen přední odborníky z Ev-
ropy, ale zúčastnili se jí i významní specialisté z USA, Jižní Ameriky 
a z pacifické oblasti.

Program sestával z ústních sdělení, která zahrnovala prezentaci 
originálních výsledků, přehled současného stavu znalostí (plenary 
section) a diskusi aktuálních a problematických témat v rámci setkání 
s oborníky. Jako obvykle většina skutečně originálních sdělení byla pub-
likována ve formě posterů (celkový počet 278). V této sekci se uplatnili 
naši autoři z Endokrinologického ústavu v Praze a Kliniky nukleární 
medicíny a endokrinologie v Motole s tématikou molekulární genetika 
nádorů štítné žlázy a pracovníci III. Interní kliniky 1. LF UK na téma 
štítná žláza a gravidita. Diskuse u posterů byla živá a přinesla nesporně 
podněty pro pokračování ve výzkumu sledované problematiky.

Přednášky probíhaly ve dvou sekcích a týkaly se základního vý-
zkumu zejména zaměřeného na nádory štítné žlázy a autoimunitní 
tyreopatie. Z klinického hlediska byla věnována pozornost tradičně 
nádorům štítné žlázy, autoimunitním tyreopatiím, problematice hyper-
tyreózy včetně diagnostiky a léčby endokrinních orbitopatií, diagnostice 
a léčbě uzlů ve štítné žláze a dalším klinicky relevantním tématům.

Jako obvykle zásadně významné, ale bohužel v abstraktech jako 
obvykle neuváděné, byly plenární přednášky a setkání s odborníky. Byly 
věnovány nejpalčivějším a zásadním otázkám klinické tyreoidologie. 
Nemohl jsem se bohužel zúčastnit všech těchto setkání, protože pro-
bíhala současně ve dvou sekcích. Takže namátkou alespoň některé.

Prof. Glinoer – přední expert v dané problematice – prezentoval 
svoje dlouholeté zkušenosti s poruchami štítné žlázy v těhotenství. 
Zdůraznil význam sledování hladiny volného tyroxinu v těhotenství. 
Vzhledem ke změněným mechanismům regulace funkce štítné žlázy 
v graviditě (stimulační vlivy placentárních hormonů zejména HCG) 
nemusí normální hladina TSH v 1. trimestru znamenat optimální 
hladinu volného tyroxinu (FT4). Právě proto je důležité sledovat 
v těhotenství i hladiny FT4. Přitom hladina volného tyroxinu matky 
je v první fázi těhotenství rozhodující pro dostatečné zásobení mozku 
vyvíjejícího se plodu hormony štítné žlázy.

Zajímavé bylo sdělení Flierse, které se týkalo psychických změn 
u tyreopatií a naopak výskytu tyreoidálních poruch u psychiatricky 
nemocných. Potvrdil známé zkušenosti o výrazných psychických 
změnách u hypotyreózy a o častějším výskytu tyreoidální autoimunity 
u maniodepresivity. Zajímavé bylo sdělení údajů o možném vlivu sní-
žené aktivity dejodázy D2 na subjektivní stav (well-being) u nemocných 

léčených tyroxinem. Doporučuje, aby u těchto osob byl vyzkoušen efekt 
kombinované léčby tyroxin + trijodotyronin.

Pro většinu klinických tyreoidologů představuje obtížnou kapitolu 
léčby syndrom rezistence na hormony štítné žlázy. Anselmo et al. 
prezentovali vlastní zkušenosti v rodině osob (celkem 246 probandů) 
u kterých se vyskytovala rezistence na hormony štítné žlázy. Tato 
rezistence je podmíněna defektem receptoru typu beta (TR beta). 
V klinickém obrazu nebyly obvykle v popředí projevy tyreoidální 
funkce (obraz hypertyreózy nebo hypotyreózy), běžná byla přítomnost 
tachykardie ev. arytmie (v myokardu převažuje přítomnost TR alfa 
receptorů jejichž aktivita není snížena). Tyto projevy se dobře daří 
zvládnout beta-blokátory. Struma je přítomna asi u poloviny posti-
žených osob, jejich chirurgická léčba je indikována pouze v případě 
mechanického syndromu. Překvapující byl údaj o příčině zkráceného 
přežití postižených osob – není kardiovaskulární, ale vede k ní zvýšený 
výskyt malignit.

Klinicky důležité bylo sdělení amerických autorů týkající se resorp-
ce a biologické dostupnosti farmakologických preparátů tyroxinu. Po-
drobné studie ukázaly, že vstřebávání tyroxinu z tablet různých výrobců 
se liší až o 10 %, a to vyvolává změny v koncentraci volného tyroxinu 
v plazmě až o 12,6 %. Tyto změny v koncentraci mají klinické důsledky 
ve smyslu častějšího výskytu komplikací, zejména kardiovaskulárních 
(např. fibrilace síní) při změnách jednotlivých firemních preparátů. 
Autoři proto varují před častými změnami substituční terapie (firemní 
vlivy?). Pokud k nim dojde, je nutné sledování nemocných v časných 
intervalech s hodnocením kardiologického nálezu.

Konferenci ETA předcházelo sympozium evropské skupiny řešení 
jodového deficitu (ICCIDD). Z hlediska naší klinické praxe je nutno 
zdůraznit zejména fakt nutnosti zvýšeného přívodu jodu pro těhotné 
a kojící ženy i v oblastech, kde je celopopulačně jodový deficit kom-
penzovaný (mezi tyto oblasti patří i Česká republika). V USA – v zemi 
s chronicky dlouhodobě zvládnutým jodovým deficitem – doporučuje 
na podkladě rozsáhlého epidemiologického průzkumu prof. Pearce 
plošnou suplementaci všech těhotných a kojících žen dávkou 150 µg 
jodu denně. Potřeba jodu v těhotenství stoupá z průměrných 150 na 
250 µg/den. Přívod v naší populaci je přibližně 150 µg denně, takže 
u těhotných je nutno doplnit dalších 100 µg denně. Proto přetrvává 
nutnost plošné suplementace gravidních žen cca 100 µg/den jodu 
(američtí experti doporučují přísun 150 µg/den, což je koncentrace 
běžná u různých mineralo-vitaminových doplňků v těhotenství).

Setkání v Lisabonu nepřineslo žádné zásadní revoluční změny 
v pohledu na diagnostiku a léčbu tyreopatií, obohatilo zejména naše 
poznatky z oblasti základního výzkumu a přispělo k objasnění někte-
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rých sporných otázek klinické tyreoidologie, i když nelze očekávat, 
že v nejbližší budoucnosti dojde k plnému sjednocení názoru kliniků 
na problematiku autoimunitních tyreopatií, subklinických tyreopatií, 
endokrinní orbitopatie, nádorů štítné žlázy atd. Takže zatím je dost 
prostoru pro mladé experimentální a klinické pracovníky v oboru 
tyreoidologie. Příznivé je sjednocování názorů na nutnost zvýšené 
péče o tyreopatie v graviditě. 

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

Světový den štítné žlázy a Připomínkový týden

Plzni, Brně a Ostravě pouliční happeningy s názvem „Zmrznutí“, 
organizované ve spolupráci se studenty odborných zdravotnických 
škol. Akce samotná byla zaměřena především na mladé lidi; zároveň 
měla upozornit kolemjdoucí na možnost vyplnit připravené dotazníky 
a využít přítomnosti lékaře-endokrinologa pro konzultace a odpovědi 
na případné dotazy. Odbornými garanty v jednotlivých městech byli 
prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc., prof. MUDr. Jan Čáp, CSc., 
MUDr. Dana Hauerová, MUDr. Barbara Šimková, MUDr. Jakub 
Gorgol a MUDr. Vladimír Nováček.

Součástí programu Připomínkového týdne byla prezentace v médi-
ích – byly publikovány články ve 40 novinách a časopisech a odvysíláno 
12 rozhlasových a 9 televizních pořadů.

Využití různých informačních kanálů a rozmanitost připravených 
aktivit během českého Týdne štítné žlázy jistě přispěla k oslovení široké 
veřejnosti a tím i ke splnění hlavního cíle celé kampaně. Společnost 
Merck Serono plánuje podobnou akci také v příštím roce. 

(bag)
Další zdroje informací:
www.thyroid-fed.org – Thyroid Federation International
www.thyroidweek.com – International Thyroid Awareness Week
www.dlouhysirokybystrozraky.com – akce „Zmrznutí“

Děkujeme společnosti Merck Serono za poskytnutí obrazové dokumentace.

25. květen byl v letošním roce poprvé vyhlášen Světovým dnem 
štítné žlázy, na nějž navázal Připomínkový týden – International 
Thyroid Awareness Week. 

Jedná se o iniciativu, která vznikla ve spolupráci Thyroid Federa-
tion International (TFI) a společnosti Merck Serono. TFI byla zalo-
žena v září 1995 v kanadském Torontu a v současné době sdružuje 20 
pacientských organizací ze 17 zemí celého světa (prozatím bez účasti 
České republiky).

Hlavním cílem akce bylo zvýšit povědomí veřejnosti o onemocně-
ních štítné žlázy, jejich příznacích a možnostech léčby. Odhaduje se, 
že s obtížemi souvisejícími se štítnou žlázou má zkušenost 1,5 miliardy 
lidí, ale u více než poloviny z nich nebyly diagnostikovány.

V rámci International Thyroid Awareness Week se uskutečnily ve 
32 zemích různé projekty věnované štítné žláze, populární články byly 
publikovány celkem v 80 státech.

V České republice organizovala Připomínkový týden štítné žlázy 
společnost Merck Serono pod záštitou České endokrinologické spo-
lečnosti ČLS JEP.  

Podtitul kampaně zněl „Dlouhý, široký a bystrozraký“.
� Dlouhý – Ne každý, kdo je štíhlý žije zdravým životním stylem. 

Nemusí sportovat ani se správně stravovat. Tento člověk může 
mít poruchu štítné žlázy.

� Široký – Ne každý, kdo vypadá obézně, se přejídá a necvičí. Tento 
člověk může totiž trpět poruchou štítné žlázy.

� Bystrozraký – Porucha štítné žlázy se může projevit také zvýšeným 
tlakem na oční nerv a na tkáň v očnici, což způsobuje vylézání 
očí z očních důlků.

Program Připomínkového týdne štítné žlázy byl zahájen 18. května 
tiskovou konferencí v Akademickém klubu 1. LF UK ve Faustově domě 
v Praze. O problematice onemocnění štítné žlázy hovořil prof. MUDr. 
Josef Marek, DrSc., předseda ČES ČLS JEP. Na rizika dysfunkce štítné 
žlázy v těhotenství a význam screeningu tyreopatií v časných fázích gra-
vidity se zaměřila sdělení doc. MUDr. Zdenky Límanové, CSc. a Ing. 
Drahomíry Springer z VFN Praha, a také MUDr. Pavla Horáka, CSc., 
MBA, ředitele Všeobecné zdravotní pojišBovny.

Od 18. do 22. května proběhly postupně v Praze, Hradci Králové, 

zpráva

„Zmrznutí“ – Ostrava, ulice 28. října, 22. května 2009 Informační stan v Brně, Náměstí Svobody, 21. května 2009

KazuDia_3-09.indd   41 29.10.2009   0:12:08



42 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 3/2009

E
N

D
O

K
R

IN
O

L
O

G
IE

Ohlédnutí…

XXXII. endokrinologické dny
24.–26. září 2009, Český Krumlov

Tradice česko-slovenských endokrinologických kongresů byla 
založena v roce 1978, Endokrinologické dny se každoročně konají 
střídavě v Česku a na Slovensku. Letos pořadatelé – Česká en-
dokrinologická společnost ČLS JEP ve spolupráci se Slovenskou 
endokrinologickou společností SLS – vybrali jako dějiště kongresu 
Český Krumlov a účastníci volbu tohoto krásného historického 
města jistě ocenili.

Ve čtvrtek 24. září zahájili kongres prof. Josef Marek, předseda 
České endokrinologické společnosti, a prof. Ivica Lazúrová, předsed-
kyně Slovenské endokrinologické společnosti. Prof. Marek zdůraznil, 

že pořadatelé usilovali o to, aby letošní setkání bylo mezioborové. 
Tomu odpovídala i skladba odborného programu. Samostatné bloky 
byly věnovány diabetu, obezitologické a osteologické problematice, 
v rámci endokrinologických témat přednesla své příspěvky řada 
chirurgů. Zařazeny byly rovněž přednáškové bloky zaměřené na 
pediatrickou endokrinologii, reprodukční endokrinologii, endokrinní 

Pohled na hrad a zámek v Českém Krumlově, ač důvěrně známý, 
přesto stále znovu přitahuje pozornost návštěvníků

Prof. Josef Marek a prof. Ivica Lazúrová přivítali účastníky kongre-
su v renesančním Jezuitském sále hotelu Růže

Slavnostní Charvátova přednáška zahajuje Endokrinologické dny 
po celou dobu jejich konání (poprvé zazněla dokonce o rok dříve, 
u příležitosti 80. narozenin prof. Charváta) – letos ji přednesla doc. 
Zdenka Límanová

Sesterskou sekci hostily původně gotické prostory hotelu Zlatý an-
děl – přednáška Veroniky Markové „Principy redukční diety – mýty 
a realita“ vyvolala živou diskusi
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komplikace onkologické léčby a poruchy štítné žlázy v těhotenství, 
včetně v poslední době často diskutovaného screeningu v tomto ob-
dobí. European Lecture přednesl prof. Eberhard Nieschlag (Centrum 
für Reproduktionsmedizin und Andrologie, Universitätsklinikum 
Münster), dalším zahraničním hostem – kromě slovenských kolegů 
– byl prof. S. W. J. Lamberts (Department of General Internal Me-
dicine, Erasmus University Medical Center, Rotterdam).

Přestože pěkné počasí vybízelo k procházkám a prohlídce města, 
kapacita míst v obou paralelních lékařských sekcích mnohdy nestačila 
zájmu posluchačů. V hotelu Růže účastníci kongresu hojně využívali 
také improvizovaný „sál“ na krytém nádvoří, kde mohli sledovat pře-
nos z konferenčního sálu. Podobně obsazena byla i sesterská sekce, 
naplánovaná na páteční dopoledne. Třídenní maraton přednášek 
doplnila téměř padesátka posterových sdělení.

Po přívalu informací nabízel Český Krumlov přívětivou atmo-
sféru umocněnou přípravou Svatováclavských slavností; sv. Václav je 
patronem města, které letos navíc oslavuje 700. výročí první písemné 
zmínky o jeho existenci. V pátek odpoledne se na náměstí Svornosti 
začaly objevovat první stánky tradičního tržiště a v ulicích tančili 
a zpívali účastníci Mezinárodního folklórního festivalu. 

Paralelní lékařská sekce probíhala v Městském divadle – přednáš-
ka prof. Ivici Lazúrové „Glukokortikoidy a inzulínová senzitivita“

Prof. Jiří Widimský prezentoval ve své přednášce věnované primár-
nímu aldosteronismu výsledky studie PAPY

Prof. Václav Zamrazil v rámci satelitního sympozia společnosti 
Merck Serono seznámil posluchače se svými postřehy ze zářijové 
konference ETA a meetingu ICCIDD v Lisabonu

Páteční podvečer a malí polští tanečníci v ulicích města

Letošní Endokrinologické dny budou jistě podrobně hodnoceny 
z různých hledisek, věřím ale, že přítomní lékaři, sestry i další zú-
častnění shledali pobyt v Českém Krumlově stejně užitečným, jako 
příjemným.

(bag)
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„Sushruta“ znamená v hindustánštině „slavný“. Osobnost tohoto 
staroindického lékaře je poněkud záhadná. Podle některých pramenů 
by se pod pseudonymem Sushruta měla skrývat historická osobnost 
krále z Kashi (dnešního Benáresu) na posvátné řece Ganga, kde v do-
bě jeho života existovala vyhlášená lékařská škola. Někteří historikové 
medicíny sice považují Sushrutu za neexistující, bájnou osobnost, 
ale my se přikloníme k tomu, že skutečně existoval a je autorem 
díla „Sushruta Samhita“ („Sushrutův soubor“), které je považováno 
za nejdokonalejší lékařský spis staroindické medicíny a praktickou 
encyklopedii lékařského učení (byB se spekuluje o tom, že je možná 
výsledkem práce několika osob). Sushruta v něm navazuje na znalosti 
a vědomosti první historicky dokázané osobnosti indického lékařství 
– Čaraky (6.–5. st. př. n. l.), který napsal spis „Čaraka Samhita“ 
(„Čarakův soubor“), uvádějící mj. 500 druhů léčivých rostlin a jejich 
využití k léčebným účelům.

Převážnou část svého spisu věnuje Sushruta chirurgii, kterou 
rozděluje do 8 odvětví (proto bývá někdy také nazýván „otcem chirur-
gie“). Z jeho práce vyplývá, že již tehdy dokázali lékaři v Indii opero-
vat neprůchodnost střev, kýlu, močové kameny nebo šedý zákal. 

Popis operace šedého zákalu stojí určitě za zmínku: „ … Při střední 
teplotě, na jasném místě, dopoledne, si lékař sedne na sedadlo, které 
je vysoké jako jeho koleno, proti pacientovi, který je umytý, nasycený 
a svázaný a sedí na zemi. Když zahřál dechem svých úst oko nemocné-
ho, když jej třel palcem a když rozehnal v pupile nečistotu, která se tam 
vytvořila, uchopí – zatím co se nemocný dívá na svůj nos a pevně ho 
drží za hlavu – lancetu pevně ukazováčkem, prostředníčkem a palcem 
a zavede jí do oka, ve směru k pupile ze strany, v místě vzdáleném na 
půl šířky prstu od zorničky a čtvrtinu šířky prstu od vnějšího očního 
koutku, pohybuje s ním nahoru sem tam. Levé oko provrtává pravou 
rukou, pravé oko pak levou rukou. Při správném vpíchnutí se ozve šelest 
a bezbolestně vyjde kapka vody. Za povzbuzování nemocného potře 
potom oko mateřským mlékem a seškrábne pupilu špičkou lancety, bez 
toho, aby způsobil bolest. Když nemocný vidí předměty, vytáhne lékař 
pomalu lancetu, přiloží na ránu bavlnu, namočenou v tuku a nechá 
nemocného ležet se zavázanýma očima…“

V Indii nebylo pitvání mrtvol zakázáno, neboB věřili, že nesmr-
telná je jen duše. Způsob pitvy byl pozoruhodný tím, že mrtvola se 
kladla do tekoucí vody, jež postupně odstraňovala vrstvu po vrstvě, ale 
zároveň způsobovala rychlý rozklad těl. Při vyšetřování nemocného 
používal lékař anamnézu, dále pečlivě zkoumal nemocného pomocí 
smyslů, včetně vyšetření pohmatem a sledování pulsu. Značná po-
zornost byla věnována ve staré Indii také hygieně, důraz byl kladen 

na kanalizaci a čistotu vody. Zajímavé je i to, že tzv. „Zákoník Manu“ 
přikazoval již tehdy povinnost ošetřit i raněného nepřítele. 

Ranhojiči v Indii provedli více operací než jejich kolegové na 
kterémkoliv jiném místě dávnověkého světa. Znali již také určité 
způsoby znecitlivění a narkózy při operacích, k čemuž používali 
hašiš a opium; měli mnoho prostředků proti hadímu uštknutí. Je zde 
uvedeno 300 chirurgických postupů (u každého perfektně popisuje 
diagnózu, léčbu a prognózu mnoha onemocnění), 20 ostrých a 101 
tupých chirurgických nástrojů (včetně skalpelů, sond a katétrů) a způ-
sob jejich použití při operacích. I když zde neopomněl zdůraznit, že 
nejlepším a nejdůležitějším nástrojem je chirurgova ruka. Uvádí zde 
i 14 typů obvazů pro překrytí ran na různých částech těla. Mj. jsou 
zde uvedeny popisy odstranění prostaty nebo hlíz. 

Sushruta také popisuje metody sešívání ran rovnými a zahnutý-
mi jehlami vyrobenými z kostí nebo z bronzu. Na šití se používalo 
konopí, len, vlasy, lýko a vlákna ze zvířecích šlach, kterými se rovněž 
podvazovaly tepny. Za hlavní chirurgické zákroky Sushruta považuje 
mj. řez, vyřezání, napíchnutí, sondování a šití. 

V této souvislosti připomeňme jako určitou kuriozitu způsob 
sešívání střev – staroindičtí chirurgové k sobě stáhli okraje rány, pak 
vzali velkého bengálského mravence a nechali jej, aby se zakousl do 
staženého střeva svými velkými kusadly. Potom oddělili tělo mraven-
ce od hlavy a ponechali kusadla zakousnutá do střeva. Poté vložili 
střevo opět do břicha a řez sešili jehlou. Není vyloučeno, že mravenčí 
kyselina působila jako určité antiseptikum.

Indičtí lékaři procházeli důkladnou přípravou. Dříve než směli 
Sushrutovi žáci provádět operace na lidech, museli se nazpaměB 
naučit celé dílo „Sushruta Samhita“ a dokonale zvládnout anatomii 
lidského těla. Poté je učil sešívat rány na zvířecích kůžích, prořezávat 
cysty nebo otoky se cvičili na kožených pytlích naplněných naklíčeným 
obilím nebo slizem, chirurgické řezy zkoušeli na melounech nebo 
velkých okurkách, později na zvířecích svalech. Nácvik trhání zubů 
probíhal na mrtvých zvířatech, výuka obvazové techniky a rovnání 
zlomenin pak na figurínách lidí v životní velikosti (rozlišovali již 
tehdy celkem 12 druhů zlomenin). Učili se rovněž sežehovat neboli 
„kauterizovat“ kousky tkání. 

Pozoruhodné znalosti prokazovali indičtí lékaři také v oboru 
porodnictví – dokázali přesně popsat vývoj plodu v jednotlivých 
měsících, dále jeho 8 možných poloh a uměli také provést zákroky 
vedoucí ke správné poloze plodu před porodem. Když při porodu 
zemřelo dítě v matčině těle, snažil se lékař upravit jeho polohu a co 
nejrychleji je vytáhnout. Pokud při porodu zemřela matka, prováděli 
indičtí lékaři ihned zákrok, který dnes označujeme jako císařský řez. 
Menší část díla je věnována léčení interních onemocnění a popisu 
využití více než 700 léčivých rostlin. Výuka budoucích lékařů v Su-
shrutově škole trvala 7 let.

Sushruta
(6.– 5. st. př. n. l.)
Josef Švejnoha

Kapitoly z historie
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Nás samozřejmě velmi zajímají také Sushrutovy poznatky o dia-
betu. V jeho spisu je podán poměrně podrobný popis cukrovky, která 
je zde nazývána „madhumeda“ (tj. „medová moč“). Používá i pojem 
„iksumeha“ („tok cukru v moči“). Staří Indové znali již vcelku dob-
ře průvodní znaky cukrovky, jakými jsou slabost svalů, velká žízeň 
a časté močení. Sushruta rovněž uvádí souvislost cukrovky s otylostí 
a hovoří o významu diety. Je zvláštní, že i když byl staroindickým 
lékařům diabetes poměrně dobře znám, nebyla tato znalost předána 
z indického lékařství Řekům.

Značný přínos znamenalo Sushrutovo dílo také pro obor plastické 
chirurgie. Ve staré Indii byli váleční zajatci, ale i provinilci, často 
trestáni uřezáváním nosu nebo uší. Indičtí lékaři dokázali takto 
postiženým osobám pomoci transplantací kožních laloků z čela nebo 
tváře. Popis operace zaměřené na náhradu nosu (rhinoplastiku) je 
určitě zajímavý: lékař si na větším listu ze stromu vyznačil rozměry 
budoucího nosu a list podle nich ořezal. Potom jej přiložil ke tváři 
pacienta a na kůži obkreslil jeho okraje. Kůži poté vyřízl a přiložil 
ji na kořen nosu, jehož okraje předtím mírně nařízl. K nim potom 
přišil lalok kůže a nos zformoval za pomoci dvou trubiček vložených 
na místo nosních dírek. Podobným, ale složitějším, postupem se 
nahrazovaly ve staré Indii i uši (otoplastika) nebo rty.

Za pozornost stojí i jeho popis operace, při níž jsou odstraňo-
vány močové kameny: „ … Chirurg strčí druhý a třetí prst levé ruky, 

dobře namaštěné a s nehty nakrátko ostříhanými, do konečníku ne-
mocného. Prsty vysune tak vysoko a tak silně, až nahmatá v měchýři 
kámen... potom ho musí tlačit k zadku a druhou rukou přetne nožem 
perineum, nejnižší část trupu, směrem ke kamenu. Tímto řezem se 
pak dovnitř vsunou kleště, kterými se kámen vytáhne…“ 

Nesporně zajímavé jsou také Sushrutovy pokyny pro lékaře 
(dnes bychom hovořili o lékařské etice). Ve svém spisu na toto 
téma mj. říká: „ … Věnuj se nemocnému naplno, a to i tehdy, kdyby 
to mělo stát tvůj život. Nemocnému nikdy neubližuj, ani myšlen-
kou… Lékař má být přítelem pacienta. Člověk se může bát otce, 
přítele, učitelů, ale nesmí mít strach před lékařem, nebo6 ten je pro 
nemocného otcem, přítelem, ochráncem… Lékař nesmí nemocnému 
připomínat jeho možnou smrt, protože by mu tím velmi uškodil… 
Lékař, který zanedbává své další vzdělávání, se podobá ptákovi 
s ustřiženými křídly…“

Mgr. Josef Švejnoha
U kombinátu 39
100 00 Praha 10 

Diabetologický den ve Zlíně
Pokroky v diagnostice a terapii diabetes mellitus
18. listopadu 2009 (od 9 hodin), Zlín, Interhotel Moskva (3. patro)

prof. MUDr. T. Pelikánová, DrSc., Diabetologické centrum, IKEM, Praha

doc. MUDr. M. Prázný, CSc., Ph.D., 3. Interní klinika, LF UK Praha

prof. MUDr. Z. Rušavý, CSc., Interní klinika, FN Plzeň

prof. MUDr. J. Rybka, DrSc., Interní klinika IPVZ, Krajská nemocnice 

T. Bati, Zlín

prof. MUDr. Š. Svačina, DrSc., MBA, 3. Interní klinika, LF UK Praha

prof. MUDr. J. Škrha, DrSc., Diabetologické centrum, VFN, Praha

doc. MUDr. A. Šmahelová, Ph.D., Diabetologické centrum, FN Hradec 

Králové

Přihlášky k účasti:
přihlášky k účasti na Diabetologickém dni ve Zlíně zasílejte na adresu:
prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc., Diabetologické centrum IK 
IPVZ, Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Havlíčkovo nábřeží 600, 
762 75 Zlín
e-mail: rybka@bnzlin.cz; fax: 577 210 864

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

Přednášející:
MUDr. A. Adamíková, Ph.D., Interní klinika IPVZ, Krajská nemocnice 

T. Bati, Zlín

prim. MUDr. J. Bakala, Oddělení NM, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín

prof. MUDr. M. Haluzík, Ph.D., 3. Interní klinika, LF UK Praha

MUDr. M. Honka, Diabetologické centrum FN Ostrava

prof. MUDr. A. Jirkovská, CSc., Diabetologické centrum, IKEM, Praha

prof. MUDr. M. Kvapil, CSc., MBA, Diabetologické centrum, FN Motol, 

Praha

doc. MUDr. S. Lacigová, Ph.D., Interní klinika, FN Plzeň

prim. MUDr. J. Olšovský, Ph.D., Diabetologické centrum, FN Brno

pozvánka
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Zpráva z kongresu

The 19th European Association for the 
Study of Diabetic Eye Complications 
(EASDec) Meeting
Oxford, 22. –24. května 2009

Tomáš Sosna

Koncem května letošního roku se konalo v anglickém Oxfordu 
pravidelné, již devatenácté setkání oftalmologické studijní skupiny 
Evropské asociace pro zkoumání diabetických očních komplikací 
(EASDec).

Páteční podvečer před sobotním oficiálním zahájením kongresu 
byl věnován dvěma satelitním sympoziím. Prvé s názvem Inflamma-
tion in Diabetic Macular Edema se zabývalo zánětlivými projevy 
diabetického makulárního edému. Zánětlivé mediátory, jakými jsou 
prostaglandiny a vaskulární endotelový růstový faktor (VEGF), 
zprostředkují narušení hemato-retinální bariéry. Za jejich zdroje jsou 
pokládány leukocyty adherující na endotel cévy, stejně jako buňky 
mikroglie, Müllerovy buňky a retinální pigmentový epitel (RPE). 
Zánětlivá reakce vyvolá pak zvýšení prostupnosti obou retinálních 
bariér, tedy jak zevní tak i vnitřní. Většinou ale u diabetiků převažuje 
poškození vnitřní hematookulární bariéry. K pasivnímu zvýšení per-
meability endotelových buněk kapilár může dojít vlivem dysfunkce 
mezibuněčných pevných spojení (tight junctions), dále pak zvýšeným 
transcelulárním transportem a v neposlední řadě i výrazným po-
škozením endotelových buněk. Tyto poruchy lze ovlivnit několika 
mechanismy. Především se však jedná o inhibitory a protilátky vůči 
VEGF. Koncept této teorie je znám již ze 70. let minulého století 
(Judah Folkman). Jako první v léčbě byl použit aptamer pegaptanib 
sodný. V diskusi však také zazněl znovu názor, že teorie zánětu 
u diabetického makulárního edému opravňuje k použití pro léčbu 
jak nesteroidní antiflogistika, tak kyselinu acetylsalicylovou. Mecha-
nismus účinku kyseliny acetylsalicylové je znám teprve od roku 1971. 
Tato látka nevratně inhibuje enzym cyklooxygenázu (COX), který je 
v organismu odpovědný za syntézu právě prostaglandinů a tromboxa-
nů. (Především COX 2 je indukovaný enzym vytvářející se v lokálních 
zánětlivých ložiscích.) Nevratnost inhibice je způsobena přenosem 
acetylové skupiny z molekuly kyseliny acetylsalicylové na koenzym. 
Naproti tomu jiná nesteroidních antiflogistika tento druh enzymů in-
hibují reverzibilně. Prostaglandiny jako tkáňové hormony jsou klíčové 

při průběhu zánětu. Protože kyselina acetylsalicylová blokuje jejich 
tvorbu, potlačuje i projevy zánětlivých reakcí. Není tedy kauzálním 
lékem, ale tlumí přirozenou reakci organismu. Tromboxany jsou 
látky tvořené v trombocytech, při uvolnění způsobují vazokonstrikci 
a jejich agregaci. Kyselina acetylsalicylová blokuje především tvor-
bu tromboxanu A2, čímž se vysvětluje její schopnost fungovat jako 
prostředek proti srážlivosti krve. Dochází také k blokování syntézy 
protrombinu, což dále přispívá ke snížení srážlivosti krve. Bude tedy 
nutné, a již se to i děje, revidovat výsledek Early Treatment Diabetic 
Retinopathy Study (ETDRS), která popírá pozitivní vliv kyseliny 
acetylsalicylové na diabetickou retinopatii. 

Druhé sympozium se zabývalo studií DIRECT (DIabetic RE-
tinopathy Candesartan Trials). Přednášku na téma Candesartan 
v léčbě diabetické retinopatie přednesla Anne Katrin Sjølie, která 
byla jedním z hlavních investigátorů. 

Podle studie DIRECT-Protect 2, se zdá, že u diabetiků 2. typu 
zlepšuje léčba candesartanem (Atacand firmy Astra Zeneca) diabe-
tickou retinopatii. Studie proběhla ve 309 centrech po celém světě 
včetně České republiky a byla financována zainteresovanou firmou 
TAKEDA. Zúčastnilo se jí 1 905 diabetiků 2. typu ve věku od 37 
do 75 let, kteří měli počínající či středně těžkou formu diabetické 
retinopatie. Polovina nemocných byla léčena candesartanem v dávce 
16 mg denně (po měsíci zdvojnásobení dávky) a polovina placebem. 
Primárním výstupem studie bylo zhoršení retinopatie, sekundárním 
její zlepšení. Ukázalo se, že candesartan sice snížil riziko progrese 
retinopatie o 13 %, ale rozdíl oproti placebu nebyl statisticky význam-
ný. Ke konci studie měli nemocní v sartanové skupině mírně lepší 
nález na očním pozadí než kontroly. Candesartan docílil zlepšení 
retinopatie o 34 % (p=0,009).

Dalšími větvemi této studie byly studie DIRECT-Prevent 1 
a DIRECT-Protect 1, které se obdobným způsobem zaměřily na 
sledování vlivu candesartanu na prevenci vzniku a progrese retino-
patie u diabetiků 1. typu. Studie DIRECT-Prevent 1 se zúčastnilo 
1 421 nemocných bez retinopatie a studie DIRECT-Protect 1 1 905 
nemocných s již přítomnou retinopatií. V obou studiích byli účastníci 
randomizováni na část léčenou candesartanem a část léčenou place-
bem. Incidence retinopatie dosáhla 25 % v candesartanové skupině 
a 31 % ve skupině placebové. Retinopatie progredovala v obou 
skupinách stejně často – u 13 % nemocných. Zdá se tedy, že podá-
vání candesartanu nemocným ohroženým diabetickou retinopatií je 

Müller Heinrich (1820–1864) – německý anatom. Studoval v Mnichově, Heidelbergu i Vídni. V roce 1851 popsal rodopsin, v roce 1858 publikoval popis tří očních svalů. Věnoval se jak 
srovnávací, tak patologické anatomii. Spolu s Köllikerem již v roce 1856 experimentálně prokázali existenci elektrického proudu při kontrakci srdečního svalu žab. (Zdroj informací: archiv 
redakce)

Folkman Moses Judah (1933–2008) – americký vědec. Narozen v Clevelandu, studoval na Ohio State University a Harvard Medical School, profesorem dětské chirurgie a buněčné biologie 
na Harvardu, vedoucí programu vaskulární biologie v Children’s Hospital v Bostonu. V roce 1971 publikoval článek v NEJM, kde předložil hypotézu o významu angiogeneze pro růst tumorů, 
což bylo počátkem rozsáhlého výzkumu v této oblasti, včetně inhibitorů angiogeneze v terapii rakoviny. (Zdroj informací: archiv redakce)
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smysluplné – u diabetiků 1. typu může snížit její výskyt a u diabetiků 
2. typu mírně zlepší retinopatii již přítomnou. 

Zajímavý se ukázal též vztah k mikroalbuminurii (MAU). 
Průměrné hodnoty HbA1c byly relativně vysoké (vstupně 8,3 %) 
a v průběhu studie se podstatněji nezměnily. Většina pacientů (77 %) 
byla normotenzní (TK 118/74 mmHg) a i u zbylých (23 %) pacientů 
s hypertenzí byla poměrně dobrá kontrola TK (139/79 mmHg). Přes-
tože candesartan snížil průměrný TK o 3,6/2,7 mmHg, autoři studie 
nepozorovali významný účinek blokády renin-angiotenzinového 
systému (RAS) na výskyt MAU. Riziko vzniku MAU normoalbu-
minurických pacientů bylo sníženo jen o pouhých 5 % během 4,4 
roku trvajícího sledování (hazard ratio (HR) 0,95; 95% IS 0,78–1,16; 
p=0,1). Je ale zajímavé, že celkově byla incidence MAU mnohem 
nižší (asi o 9 % během pěti let), než se očekávalo na podkladě studií 
z minulých let.

Vlastní sobotní program zahájil president EASDec profesor 
Pierre-Jean Guillausseau a profesor David R. Matthews, děkan 
Oxfordské university. 

První dopolední blok přednášek byl věnován především experi-
mentálním studiím. Dr. Steckeling z výzkumného kardiovaskulárního 
centra univerzitní nemocnice Charité z Berlína v přednášce AT1-
-receptor – blockage and AT2-receptor stimulation – stimulation 
ACT tissue-protective in experimental diabetic retinopathy navázal 
na candesartanovou studii a dokazuje na streptozotocinem induko-
vaném diabetu u experimentálních zvířat existenci molekulárních 
mechanismů blokády renin-angiotenzinového sytému, kdy podávání 
candesartanu snižuje incidenci diabetické retinopatie. Toke Bek 
z dánského Århusu v přednášce Impairment of autoregulation in 
macular and peripheral retinal arterioles in diabetic retinopathy 
poukázal na fakt, že autoregulační mechanismy – konstrikce kapilár 
– u periferie sítnice a makulární oblasti reagují rozdílně na zvýšení 
krevního tlaku. To by mohlo vysvětlovat odlišné projevy diabetické 
retinopatie v periferii a v makulární oblasti. Jak se ozvalo v diskusi, 
o příčinách této disproporce se zatím spekuluje. Dr. Beltramo z Tu-
rína v experimentální práci Thiamine and benfotiamine counter 
apoptosis induced by intermittent high glucose exposure in human 
retinal pericytes jako každým rokem připomněla možnost vstoupit 
do procesu glykace thiaminem a benfotiaminem. Jejich použití je 
známo z terapie diabetické neuropatie. Benfotiamin je syntetický de-
rivát thiaminu, chemicky S-benzoylthiamin-O-monofosfát, vyvinutý 
v Japonsku. Jedná se (na rozdíl od thiaminu) o lipofilní substanci, 
z čehož vyplývají i zcela rozdílné farmakokinetické vlastnosti. Díky 
rozpustnosti v tucích snadno prochází biologickou membránou, 
dosahuje vysokých nitrobuněčných koncentrací a má vysokou bio-
logickou dostupnost. In vitro prokázali jejich schopnost chránit 
pericyty před poškozením hyperglykémií. Zdůraznila zásadní vliv 
kolísání glykémie na rozvoj diabetické retinopatie. Znovu navrhla 
jeho využití v humánní medicíně jako levný a účinný způsob prevence 
a eventuálně léčby diabetické retinopatie. V diskusi však zaznělo, 
že ačkoliv se benfotiamin již užívá především v prevenci diabetické 
polyneuropatie, neexistuje dosud žádná intervenční studie dokazující 
jeho účinek u diabetické retinopatie.

Druhý blok přednášek, již více z praxe, zahájila práce španělských 
autorů university v Coimbře pod vedení profesora Chose Cunha-Vaze 
Microaneurysms formation rate as a predictor of DR progression 
to CSME needing photocoagulation in nonproliferative retinopathy 
in diabetes type 2, která se vrací k tématu užití semiautomatických 

metod fotografického hodnocení očního pozadí. Při tom autoři zjistili, 
že v průběhu času je nárůst mikroaneurysmat jasným prediktorem 
přechodu diabetické makulopatie do klinicky signifikantního edému, 
který je indikací k laserové mřížkové fotokoagulaci. V diskusi ale 
zaznělo, zda lze z pouhé barevné fotografie rozlišit mikroaneurysma 
od mikrohemoragie. Autoři přiznali, že to dost dobře nelze a bylo 
by proto lépe hovořit o „red dots“. To ovšem nemění hodnotu této 
práce. Dánští autoři s přednáškou Diabetic retinopathy in a cohort 
of pregnant women from southern Denmark upozornili na fakt, 
že u sledovaných diabetiček v 19,7 % případů v období těhotenství 
a krátce postpartálně došlo k významnému zhoršení stávající diabe-
tické retinopatie, či dokonce k jejímu vzniku. Poslední zmíněný fakt 
ale odporuje velkým epidemiologickým studiím, což také zaznělo 
v diskusi. Z uvedené studie vyplývá, že je tedy vhodné sledovat tě-
hotné diabetičky nejen od počátku a v průběhu těhotenství, ale i po 
porodu minimálně 6 roků v kratších intervalech, než je dosud zvykem. 
Z klinického pohledu byla zajímavá přednáška anglických autorů 
Diabetes and asymptomatic retina emboli. V retrospektivní analýze 
fotografické dokumentace z hrabství Gloustershire bylo vyhodnoceno 
216 pacientů se symptomatickými emboly v sítnici. Při statistickém 
zpracování byla zjištěna výrazně vyšší mortalita nemocných s takto 
postiženou sítnicí. U těchto pacientů byla také častější stenóza karo-
tid. Přednáška z italské Padovy s názvem Diabetic macular edema: 
Multimodal imaging se zabývala možnostmi korelace různých vyšet-
ření u jednotlivých diabetiků (zraková ostrost – Snellen a logMAR; 
biomikroskopie štěrbinovou lampou; fluorescenční angiografie; 
optická koherenční tomografie ve všech módech; autofluorescence; 
kvantifikace hemoragií a mikroaneurysmat; retro-mode laserová 
skenovací oftalmoskopie a mikroperimetrie). Při srovnání těchto 
strukturálních a funkčních vyšetření je možné vysledovat fenotypicky 
různé diabetické makulární edémy, k nimž by bylo v budoucnu vhodné 
hledat i různé terapeutické přístupy. Tato vyšetření jsou však náročná 
nejen finančně, ale především časově. 

V sobotním dopoledním programu byla předána cena dr. 
Zavrelové z Amsterdamu. Její oceněná přednáška z Hoorn studie 
Retinopathy and nephropathy risk in subjects with high glycation 
přinesla poměrně překvapivé výsledky, které v souhrnu znamenají, že 
neexistuje korelace mezi diabetickou retinopatií a nefropatií v závis-
losti na hladinách glykovaného hemoglobinu, což znamená, že jeho 
vysoká hladina predikuje vznik i rozvoj diabetické retinopatie, ale ne 
nefropatie. Plausibilní příčina této diskrepance spočívá zřejmě v roz-
dílné struktuře kapilár ledvin a sítnice (poměr pericyt a endotelová 
buňka). Druhá odměněná přednáška byla dr. Grauslunda z Odense 
s názvem Prevalence a 25-year incidence of proliferative retinopathy 
among Danish type 1 diabetic patients. 25letá incidence jakékoliv 
formy DR ve skupině sledovaných pacientů byla 96,9 %, incidence 
proliferativní formy byla 41,1 %. Jasným rizikovým faktorem přímo 
úměrným ke stupni DR byly vyšší hladiny HbA1c. Naproti tomu při 
multivariabilní analýze nebyl prokázán přímý vztah proliferativní DR 
a krevního tlaku, BMI, kouření, proteinurie a makulopatie.

Páteční odpoledně bylo jako obvykle věnováno posterové sekci. 
Představilo se v ní celkem 34 posterů, které byly převážně zaměřené 
na automatický screening a epidemiologii. Vítězem této sekce se stal 
domácí poster Asteroid hyalosis and diabetic retinopathy screening, 
který se zabýval problematikou synchysis scintillans při screeningové 
fotodokumentaci DR. Tato afekce postihla 0,4 % z vyšetřované popu-
lace. S převahou šlo o muže. Kompenzace diabetu nebyla rizikovým 
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faktorem. Jako rizikový faktor se jevila hypertenze a dyslipidémie. 
Fotografický screening nebyl možný téměř u ¾ pacientů. Autoři do-
poručují v těchto případech dlouhodobé sledování biomikroskopií. 
Poster Screening method in diabetic retinopathy italských autorů 
uzavírá, že digitální fotografie očního pozadí jsou dostatečné pro ne-
invazivní, jednoduché, dostatečně citlivé screeningové vyšetření kaž-
dého diabetika a může je správně interpretovat i diabetolog. O riziku 
vzniku akutního glaukomu s uzavřeným úhlem se zmiňoval poster 
Acute angle closure glaucoma following mydriasis for diabetic reti-
nopathy screening. Z této práce vyplývá, že riziko vzniku akutního 
záchvatu je podstatně vyšší, než se předpokládalo. Zajímavé zjištění 
ukázal poster autorů ze Švédska Chronic foot ulcers are associated 
with diabetes related ophthalmopathy. Autoři uzavírají, že stupeň 
retinopatie, frekvence makulárního edému a laserové fotokoagulace 
je vyšší u pacientů s chronickými diabetickými defekty na končeti-
nách. Dánští autoři posterem Proliferative diabetic retinopathy and 
complications due to coexisting autoimmune diseases upozornili na 
nutnost interdiscplinární spolupráce u autoimunitních onemocnění, 
jako je Addisonova choroba. Na příkladu z praxe ukazují závažný 
průběh proliferativní diabetické retinopatie, který skončil slepotou, 
přičemž je zřejmé, že včasná spolupráce s oftalmologem by tento prů-
běh mohla zvrátit. Otázkou rizikového faktoru okluze arteria carotis 
interna se věnovala práce autorů z Polska Asymmetric changes in 
mild pre-proliferative diabetic retinopathy in patient with unilateral 
internal, carotid artery occlusion: Case report. Autoři upozorňují na 
fakt, že včasná detekce a endarterektomie při Lerischově syndromu 
a proliferativní diabetické retinopatii by mohla přinést lepší výsledek 
v léčbě diabetických komplikací. Autoři z Tbilisi v posteru Effective 
glycaemia and arterial blood pressure management improves the 
outcome of laser coagulation in hypertensive patients with diabetes 
mellitus znovu zdůrazňují důležitost striktní kompenzace cukrovky 
a hypertenze obzvláště v průběhu laserové léčby diabetické retino-
patie, neboB vede k lepším funkčním výsledkům.

Jako každoročně byli předneseny tři keynote lectures. Prvým 
přednášejícím byl profesor David R. Matthews z Oxfordu s před-
náškou Microvascular outcomes in recent trials. Bazální znalosti 
o léčbě osvěžila profesorka Gabriele E. Lang z Ulmu s přednáškou 
New treatment concepts in diabetic retinopathy. Nesporně největší 
hvězdou byl profesor Ronald Klein z univerzity ve Wisconsinu, jehož 
bibliografie zabírá úctyhodné množství titulů především z oblasti epi-
demiologie – incidence a prevalence očních onemocnění (Wisconsin 
Epidemiology Study, Diabetic Researche Study, Beaver Dam Eye 
Study, Diabetes Control and Complication Trial, National Health 
and Nutrition Survey I-III, Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis, 
Atherosclerosis Risk in Communities Study, Cardiovascular He-
alth Study etc.). Po mnoho let vedl významné časopisy v oblastech 
očního lékařství, diabetologie a epidemiologie. Je nositelem mnoha 
významných, nejen amerických, ale i světových vyznamenání v oblasti 
medicíny. Jeho skvělá přednáška The changing incidence of diabetic 
retinopathy and visual impairment byla odměněna dlouhotrvajícím 
potleskem celého auditoria ve stoje.

Celkem bylo na kongres odesláno 52 abstrakt, z nichž bylo 
vybráno 16 přednášek, 34 abstrakt do sekce posterů a 2 nebyla při-
jata. Všechny přijaté prezentace byly otištěny v European Journal 
of Ophthalmology (ročník 19, číslo 3). Kongresu se zúčastnilo 178 
delegátů. Byly uděleny dva travel granty v hodnotě 1 500 €.

Organizace i úroveň přednášek tohoto téměř rodinného kon-
gresu byla jako vždy výborná. Jediným nedostatkem je i nadále se 
snižující počet diabetologů a endokrinologů, kteří by na kongresu 
měli participovat. To znovu platí i o účasti českých diabetologů. 
Opět byli na sjezdu přítomni pouze dva čeští oftalmologové, a to je 
myslím škoda. 

Po společenské stránce nabídl kongres příjemné uvítání v Rhodes 
House, který je součástí univerzity s typicky anglickým občerstvením, 
jež neurazí, ale ani nenadchne. Naproti tomu v rodném domě sira 
Winstona Churchilla – Blenheimském paláci – byl uspořádán gala 
diner s předepsaným „dress code“. To byl skutečný kulinární zážitek 
prodchnutý kulturou a především tradicemi staré dobré Anglie.

Příští XX. konference EASDec po 10 letech se bude konat opět 
v Paříži. Zatím s ohledem na neurčené datum evropského kongresu 
EURORETINA jsou stanovena dvě data, a to 21.– 23. května, nebo 
28.– 30. května 2010. Více informací naleznete na www.oxfordeasdec.
org. Znovu chci apelovat na naše diabetology a endokrinology, aby 
se tohoto kongresu účastnili.

Addison Thomas (1793–1860) – anglický lékař. Vystudoval v Edinburghu. Pracoval v Londýně, z lékařské problematiky se věnoval anatomii plic, pneumoniím a další problematice, např. 
chronické nedostatečnosti funkce nadledvin – dnes je pokládán především za zakladatele endokrinologie. (Zdroj informací: archiv redakce)

Leriche René (1879–1955) – francouzský chirurg. Narozen v Roanne, medicínu vystudoval v Lyonu (1906), v roce 1924 jmenován profesorem chirurgie ve Štrasburku. Jeho popis periarteriální 
sympatektomie byl publikován v roce 1919. Později zaměřil svou pozornost rovněž k chirurgii kostí a cév. Vždy pokládal za důležitou také problematiku bolesti v chirurgii. S jeho jménem je 
spojen i Lericheův syndrom. (Zdroj informací: archiv redakce)

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

Profesor Ronald Klein, Head of the Department of Ophthalmology 
and Visual Sciences et the University of Wisconsin School of Medi-
cine and Public Health in Madison a autor článku
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Gestační diabetes mellitus

Přístup gestačních diabetiček 
k dodržování léčebného režimu
Vladimíra Reindlová, Pavla Kudlová
Ústav ošetřovatelství, Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci

Úvod

Frekvence diabetu v graviditě se pohy-
buje okolo 4,5–6 % těhotných žen. Vyš-
ší podíl tvoří gestační diabetičky 3–4 %, 
menší část ženy s diabetem vzniklým před 
těhotenstvím 1,5–2 %. Perinatální mor-
talita dětí matek s diabetem je dnes v ze-
mích s dobře organizovanou diabetologic-
kou péčí, k nimž se řadí i Česká republika, 
zcela srovnatelná s perinatální mortalitou 
u zdravé populace, avšak perinatální mor-
bidita těchto dětí je vyšší než u dětí zdra-
vých matek (ČDS 2007). 

Klasifikace diabetu 
v těhotenství (ČDS 2007)

1. gestační diabetes (GDM) s manifes-
tací pouze v graviditě, nejčastěji po 
20. týdnu, a úpravou po porodu. Pro 
včasné odhalení gestačního diabe-
tu je nezbytné provedeni oGTT dle 
WHO (75 g glukózy);

2. pregestační diabetes – I. typ s kom-
plikacemi (A) a bez komplikací (B), II. 
typ s komplikacemi (A) a bez kom-
plikací (B); 

3. gestační diabetes v minulé gravi-
ditě;

4. ostatní typy diabetu (steroidní, jiné 
genetické syndromy apod.).

Gestační diabetes mellitus
Jde o intoleranci uhlovodanů různého 

stupně, která je poprvé zjištěna v průbě-
hu těhotenství. Gravidita s přítomností 
GDM ohrožuje nejen zdraví matky, ale 
především je riziková pro zdraví plodu 
(novorozence). Mezi rizika pro matku pat-
ří vznik polyhydramnion, hypertenzních 
onemocnění, recidivujících urogenitál-

ních onemocnění, operačního porodu, po-
rodních poranění a přetrvávání diabetu 
po ukončení těhotenství nebo opětovný 
výskyt v další graviditě či pozdějších le-
tech. Mezi rizika pro plod (novorozence) 
řadíme: intrauterinní úmrtí, diabetickou 
fetopatii (makrosomie – hmotnost větší 
nebo rovna 4 000 g, plicní nezralost s rizi-
kem vzniku respiratory distress syndro-
me – RDS, hypoglykémie, hypokalcémie, 
polycytémie, prolongovaná hyperbiliru-
binémie), rizika infekčních onemocnění, 
traumatický porod (dystokie ramének, 
paréza brachiálního plexu, poranění při 
extrakci při císařském řezu) a riziko vzni-
ku diabetu v dětství i dospělosti. 

Těmto obávaným komplikacím lze pře-
dejít profesionální lékařskou a ošetřova-
telskou péčí o pacientku. To, zda terapie 
bude efektivní, však z velké části také zá-
visí na pacientce samotné a jejím vlast-
ním přístupu k léčebnému režimu. 

Léčba GDM je založena na hodnotách 
glykémie nalačno, podle nich se odvíjí, zda 
bude diabetička léčena pouze dietou a fy-
zickou aktivitou nebo i inzulínem (Adamí-
ková 2006; Anděl et al. 2001; Bělobrádková 
et Brázdová 2006; Hanžlová 2005; Měchu-
rová 2002; Roztočil 2001, 2003). 

Cíle
1.  Zjistit, jak respondentky dodržují do-

poručený léčebný režim.
2.  Zjistit, zda jsou respondentky dosta-

tečně edukovány odborným zdravot-
nickým personálem v jednotlivých 
oblastech léčby GDM.

Metodika
Zkoumaný soubor: gravidní ženy s po-

tvrzenou diagnózou GDM, docházející do 

Diabetologického centra FN Brno k pra-
videlným kontrolám. Použitá metoda: 
nestandardizovaný strukturovaný do-
tazník. Výzkumné šetření proběhlo v ob-
dobí prosinec 2008 – únor 2009. Celkem 
bylo rozdáno 75 dotazníků (návratnost 
100 %), vyhodnoceno 71 vyhovujících 
dotazníků. 

Výsledky 

Demografické charakteristiky 
a další základní údaje 

Průměrný věk respondentek činil 32 
let, nejpočetnější skupinu tvořily mat-
ky ve věku 31–35 let – a to 42 (59 %) dia-
betiček. 

Co se týče vzdělání respondentek, 
nejpočetnější skupinu tvořily ženy se 
středním či vyšším odborným vzdělá-
ním – 35 (49 %) žen. Druhé místo zaujaly 
ženy s vysokoškolským vzděláním – 22 
(31 %), nejméně žen bylo ve skupině se 
základním vzděláním nebo vyučených 
– 14 (20 %).

Výzkumné šetření, které bylo provedeno začátkem roku 2009 v Diabetologic-
kém centru FN Brno, bylo zaměřeno na pacientky s gestačním diabetes mellitus 
(GDM), a to na zjištění, jak dodržují doporučený léčebný režim a dále zda jsou do-
statečně edukovány odborným zdravotnickým personálem v jednotlivých oblas-
tech léčby GDM. 

Tab. č. 1: Denní rozložení stravy

četnost stravování osob procent

3–4× 10 14

4–5× 29 41

5–6× 11 15

6–7× 21 30

celkem 71 100

Graf č. 1: Denní rozložení stravy
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Největší počet oslovených matek byl ve 
III. trimestru gravidity – 54 (76 %) žen. 

Pouze dietou je léčeno 44 (62 %) žen, 
dietou a inzulínem 27 (38 %) žen. 

Celkem 33 (46 %) matek je prvorodiček, 
vícerodiček je 38 (54 %). Výskyt gestač-
ního diabetu v předchozím těhotenství 
potvrzuje v tomto šetření 21 (55 %) re-
spondentek. 

Rozložení stravy, denní příjem 
sacharidů a odvažování potravin 
ve stravě gestační diabetičky

Za uspokojivou odpověU je možné 
v tomto šetření považovat odpověU cel-
kem od 32 (45 %) respondentek, které 
uvedly rozložení stravy buUto do 5–6 
nebo 6–7 denních dávek. Nevyhovující 
způsob rozložení stravy tedy preferuje 39 
(55 %) respondentek, které uvedly rozlo-
žení v jiných denních dávkách (tabulka 
č. 1, graf č. 1). 

Celkem 36 (51 %) respondentek uvedlo 
konkrétní počet přijímaných sacharidů za 
den, a to v různém (i nevyhovujícím) roz-
mezí. Celkem 35 (49 %) respondentek uved-
lo, že příjem sacharidů omezuje, ale sacha-
ridy nepočítá (tabulka č. 2, graf č. 2). 

Na dotaz, jak často respondentky odva-
žují potraviny určené ke konzumaci, lze za 
dostačující považovat odpověU „potravinu 
vždy odvažuji“ a „většinou odvažuji“. Takto 
často odvažuje pouze 23 (33 %) responden-
tek. Zbývajících 48 (67 %) respondentek po-
traviny neodvažuje – viz položky v tabulce 
č. 3, grafu č. 3 – „občas odvažuji“, „většinou 
neodvažuji“ a „nikdy neodvažuji“. 

Technologická úprava stravy, 
výběr potravin

Co se týče tepelné úpravy stravy, vhod-
né způsoby preferuje celkem 65 (92 %) 
respondentek, a to nejčastěji vaření 58 
(82 %), dušení preferuje 7 (10 %) žen. 
Méně vhodné nebo výslovně nevhodné 
způsoby (pečení, smažení, opékání na 
tuku) více využívá 6 (8 %) respondentek. 
Častější zastoupení bílého masa ve stra-
vě, které je méně tučné a pro dietní režim 
a stravování obecně výhodnější, uvedlo 
53 (75 %) žen. Červené maso více konzu-
muje 10 (14 %) žen, oba druhy stejnou mě-
rou konzumuje 8 (11 %) respondentek. 

Při diabetické dietě v graviditě jsou do-
poručovány tyto mléčné produkty: např. 
polotučné mléko, bílé přírodní jogurty 
a nejlépe nízkotučné sýry. Tato doporu-
čení akceptuje významné procento žen: 
polotučné mléko konzumuje 69 (97 %) 
žen, přírodní bílé jogurty 56 (79 %) žen, 
nízkotučné sýry 53 (75 %) žen. Naproti 
tomu 15 (21 %) žen konzumuje i ochuce-
né a smetanové jogurty a 18 (25 %) žen 
i sýry tučné. 

Celkem 57 (80 %) respondentek uvedlo, 
že ve stravě preferuje rostlinné tuky. Vý-
hradně živočišné tuky používá 10 (14 %) 
respondentek, oba druhy pak ve stejném 
poměru používají 4 (6 %) respondentky.

Vhodnější (tmavé) pečivo konzumuje 
40 (56 %) žen. Světlé pečivo (a to zejmé-
na světlý chléb) konzumuje 27 (38 %) re-
spondentek, 4 (6 %) respondenty uvedly, 
že konzumují, i přes všechna doporučení, 
světlé housky.

Celkem 16 (22 %) respondentek uved-
lo, že denně nekonzumuje zeleninu. Cel-
kem 65 (92 %) matek však denně konzu-
muje ovoce. 

Sladkosti konzumuje (občas, někdy, 
týdně, denně, často) celkem 32 (45 %) tě-
hotných (tabulka č.  4, graf č. 4). 

Některá náhradní sladidla mohou být 
v diabetické graviditě povolena. V uve-
deném diabetologickém centru jsou však 
pacientky edukovány o nevhodnosti je-

Tab. č. 2: Celkový denní příjem sacharidů

sacharidy osob procent

170–180 g 2 3

225 g 2 3

275 g 27 38

300–325 g 3 4

375 g 2 3

sacharidy nepočítá 35 49

celkem 71 100

Tab. č. 3: Odvažování potravin

odvažování osob procent

vždy odvažuje 4 6

většinou odvažuje 19 27

občas odvažuje 22 31

většinou neodvažuje 18 25

nikdy neodvažuje 8 11

celkem 71 100

Graf č. 2: Celkový denní příjem sacharidů

Graf č. 3: Odvažování potravin

Tab. č. 4: Konzumace sladkostí

odpově$ osob procent

ano 32 45

ne 39 55

celkem 71 100

Graf č. 4: Konzumace sladkostí
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jich používání. Toto doporučení neakcep-
tuje 6 (9 %) žen. 

Denní příjem tekutin by mohlo zvýšit 47 
(66 %) respondentek, které uvedly, že den-
ně vypijí 1,5–2 litry tekutin. Tyto respon-
dentky alespoň přijímají, i když nedo-
statečně, vhodné tekutiny, a to ve formě 
vody, neslazených minerálek a ovocných 
čajů. Velmi dobré výsledky vykazuje sku-
pina 17 (24 %) těhotných, která přijímá jak 
dostatečné množství tekutin, tak i vhodné 
tekutiny. Nejhorší výsledky byly získány 
u 7 (10 %) matek, které vypijí dostatečné 
množství tekutin (2–3 litry), bohužel však 
slazených (tabulka č. 5, graf č. 5). 

Za samozřejmost, kterou je vynechání 
alkoholu v průběhu gravidity, respekti-
ve rizikové gravidity, nepovažují 4 (6 %) 
těhotné. Kouření jako významný riziko-
vý faktor pro plod nevnímají 2 (3 %) re-
spondentky. 

Selfmonitoring, pohybová 
aktivita a inzulinoterapie

Za součást léčby považuje selfmonito-
ring hladiny krevního cukru celkem 62 
(87 %) respondentek (do tohoto souboru 
byly zavzaty odpovědi: „selfmonitoring 
provádím přesně dle doporučení“ a „kont-
roluji, ale stane se, že zapomenu“), celkem 
9 (13 %) žen doporučení nerespektuje. 
Selfmonitoring moči neprovádí celkem 
34 (48 %), tedy téměř polovina oslove-
ných (tabulka č. 6, graf č. 6).

Více než třetina matek s GDM – 25 
(35 %) neprovozuje žádnou fyzickou akti-
vitu v graviditě (tabulka č. 7, graf č. 7). 

Velmi pozitivní je dále zjištění, že 
všechny těhotné, které jsou léčené inzu-
línem – 27 (100 %), striktně dodržují zá-
sady inzulinoterapie.

Edukace personálem
Respondentky uvedly ve 100 %, že byly 

edukovány zdravotnickým personálem 
diabetologického centra o nutnosti dodr-
žovat léčebný režim a v samovyšetřování 
hodnot krevního cukru (tabulka č. 8).

Obdobné výsledky byly získány u re-
spondentek na inzulinoterapii. Zde uved-
ly, že byly edukovány a zacvičeny na inzu-
línové pero, dávkování inzulínu; způsob, 
místo a čas aplikace inzulínu a jeho skla-
dování (tabulka č. 9). Výborné výsledky 
byly získány též v mnoha dalších polož-
kách (tabulka č. 8). 

V edukaci však byly také odhaleny i jisté 
mezery, a to v těchto tématech a oblastech: 

„možné komplikace pro dítě“ – edukováno 
55 (78 %) respondentek; „možné kompli-
kace pro matku“ – edukováno 49 (69 %); 
„jak řešit hypoglykémii“ – edukováno 48 
(68 %); „selfmonitoring moči“ – eduková-
no 58 (82 %); „přiměřená fyzická aktivi-
ta“ – edukováno 56 (79 %); „kontrola ná-
růstu hmotnosti“ – edukováno 52 (73 %)
respondentek (tabulka č. 8, graf č. 8).

Diskuse
Podle Anděla et al. (2001) je hlavním 

problémem gestačních poruch postpran-
diální glykémie, které lze předcházet 
rozložením stravy do 5–7 denních dávek 
s menšími obsahy sacharidů. Nevyhovu-
jící způsob rozložení stravy v tomto šet-
ření však preferovalo až 39 (55 %) respon-
dentek, a to i přesto, že bylo v této oblasti 
edukováno 70 (99 %) respondentek – viz 
tabulka č. 8. Oproti tomu ve výzkumném 
šetření Terezy Boháčkové (2006), zaměře-
ném na léčebný režim u GDM, se 47 (84 %) 
respondentek stravovalo 6krát denně. Na-
stávající matky z brněnského diabetolo-
gického centra se tedy zdají v tomto ohle-
du být méně disciplinované. 

Překvapující výsledek byl získán při 
dotazu na celkový denní příjem sachari-
dů v dietě gestační diabetičky. Celkem 36 
(51 %) nastávajících matek uvedlo kon-
krétní počet přijímaných sacharidů za 
den, a to v různém rozmezí od 170 do 375 
gramů, přičemž za ideální je považován 
denní příjem sacharidů 275–325 gramů 
(Hanušová 2006). Celkem 35 (49 %) žen 
uvedlo, že sacharidy ve stravě nepočítá. 
Téměř polovina žen tedy porušuje základ-
ní princip diety, a výrazně tak ohrožuje 
možnou hyperglykémií zdraví svého ne-
narozeného dítěte a vlastní zdraví. Pozi-
tivním výsledkem není ani zjištění, že 2 
(3 %) nastávající matky konzumují denně 
pouze 170–180 gramů sacharidů, přesto-
že příjem takového množství sacharidů 
není v centru doporučován ani obézním 
pacientkám, protože při denním příjmu 
sacharidů pod 200 gramů hrozí zvýšení 
hladiny volných mastných kyselin a pře-
devším ketolátek v těle těhotných (Andě-
lová 2008). Celkem 65 (92 %) žen však po-
tvrdilo, že bylo edukováno v této položce 
(tabulka č. 8).

Další výsledky, které vyžadují zvýšenou 
pozornost, jsou výsledky týkají se odvažo-
vání potravin. Za dostačující lze považo-
vat odpověU pouze od 23 (33 %) respon-
dentek, které uvedly, že potraviny určené 
ke konzumaci odvažují. Prostý odhad váhy 

Gestační diabetes mellitus
Tab. č. 5: Příjem tekutin

množství a druh tekutin osob procent

1,5–2 l neslazených tekutin 47 66

2–3 l neslazených tekutin 17 24

1,5–2,5 l slazených tekutin 7 10

celkem 71 100

Graf č. 5: Příjem tekutin

Tab. č. 6: Provádění selfmonitoringu – kontrola 
přítomnosti cukru a ketolátek v moči

odpově$ osob procent

kontroluje 37 52

nekontroluje 34 48

celkem 71 100

Graf č. 6: Provádění selfmonitoringu – kontrola 
přítomnosti cukru a ketolátek v moči

Tab. č. 7: Odpovídající fyzická aktivita

odpově$ osob procent

ano 46 65

ne 25 35

celkem 71 100

Graf č. 7: Odpovídající fyzická aktivita
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rozvoje intrauterinní růstové retardace 
až po rizika vzniku syndromu náhlého 
úmrtí novorozence (Hájek 2004).

Za samozřejmou součást léčby považuje 
selfmonitoring hladin krevního cukru cel-
kem 62 (87 %) respondentek, 9 (13 %) žen 
doporučení nerespektuje. Všech 71 (100 %) 
respondentek však uvedlo, že byly v selfmo-
nitoringu hladin krevního cukru eduková-
ny (tabulka č. 8). O samovyšetřování moči je 
dle informací získaných v Dia betologickém 
centru FN Brno (Hrouzková 2009) eduková-
na každá pacientka, 34 (48 %) responden-
tek doporučení nedodržuje, 58 (82 %) re-
spondentek uvedlo, že o samovyšetřování 

Gestační diabetes mellitus

(hmotnosti) potravin a tím i množství sa-
charidů nemusí být dostačující, celkový 
příjem sacharidů může být výrazně na-
výšen nebo i podhodnocen. O způsobech 
odvažování potravin bylo však edukováno 
63 (89 %) oslovených (tabulka č. 8).

Zelenina by měla být součástí každo-
denního jídelníčku, má velice nízký ob-
sah sacharidů, prakticky zanedbatelný 
(Rybka 1988). Celkem 16 (22 %) těhotných 
uvedlo, že denně zeleninu nekonzumu-
jí. Připravují se tak o možnost zasycení 
se tímto druhem potraviny bez většího 
rizika zvýšení postprandiální glykémie 
a zvýšení podílu vlákniny ve stravě prá-
vě zeleninou. V denní konzumaci ovoce 
výsledky šetření dopadly o něco lépe než 
v konzumaci zeleniny. Celkem 65 (92 %) 
matek odpovědělo na dotaz týkající se 
denní konzumace ovoce kladně. 

V bakalářské práci s názvem „Diabetes 
mellitus v těhotenství“ Michaela Blažková 
uvedla, že 78 (83 %) těhotných z jejího 
výzkumného souboru konzumuje alespoň 
jednou denně ovoce a zeleninu (Blažková 
2009). Výsledky srovnáváme i s Terezou 
Boháčkovou, která uvádí denní příjem vi-
tamínů ve stravě u 46 (82 %) responden-
tek (Boháčková 2006). Naše respondentky 
konzumují až o 10 % více ovoce oproti 
těmto sledovaným výzkumům. 

Výhodou a trendem v diabetické dietě 
je využívání energie především ze složi-
tých sacharidů, jež se pomaleji vstřebávají 
a štěpí se na jednoduché sacharidy (Pod-
roužková 1994). Položka, která byla vytvo-
řena za účelem zjištění případné konzuma-
ce sladkostí během gravidity s diabetem, 
přinesla velmi zajímavé výsledky. Nutno 
je ocenit upřímnost respondentek, kte-
ré byly ochotny pravdivě odpovídat, nic-
méně výsledky byly překvapivé. Sladkosti 
konzumuje 32 (45 %) těhotných, i přesto, 
že jich 68 (96 %) uvedlo, že bylo eduková-
no v zastoupení vhodných a nevhodných 
potravin (tedy především sladkých pokr-
mů) ve stravě (tabulka č. 8). S konzumací 
sladkých pokrmů se netajily ani respon-
dentky Michaely Blažkové, které přizná-
vají konzumaci sladkého v 57 (61 %) pří-
padech (Blažková 2009). V jejím souboru 
bylo dokonce o 16 % více „neukázněných“ 
těhotných žen. Nastávající matky tedy ve 
velkém procentu „hřeší“ pojídáním slad-
kostí a sladkých jídel. Z výsledků vyplývá, 
že je zde velký prostor pro možnosti edu-
kace a zdůraznění možných komplikací 
především pro plod při zvýšené konzumaci 
sladkostí, zejména pak tzv. rychlých cukrů. 
Důležité je také vyřadit z jídelníčku i pití 

slazených nápojů, což v našem výzkumu 
nedodržuje 10 % respondentek. 

Vynechání alkoholu v průběhu gra-
vidity by mělo být samozřejmostí. Tuto 
zásadu v našem výzkumu nedodržují 4 
(6 %) respondentky. Nastávajícím mat-
kám by mělo být zdůrazněno, že alkohol 
působí na plod toxicky, způsobuje fetální 
alkoholový syndrom (FAS). Kouření jako 
významný rizikový faktor pro plod ne-
vnímají 2 (3 %) respondentky. Nastáva-
jící matky tak kouřením vystavují plod 
hypoxiím, které mohou znamenat řadu 
zdravotních problémů pro plod (novoro-
zence), od rizika nižší porodní hmotnosti, 

Tab. č. 8: Edukace respondentek personálem

oblast osob procent

nutnost dodržování léčebného režimu 71 100

celkové doporučené množství sacharidů pro dietu 65 92

odvažování potravin, způsob využití tabulky výměnných jednotek 63 89

výčet vhodných a nevhodných potravin 68 96

rozložení stravy 70 99

způsoby úpravy stravy 70 99

možné komplikace pro dítě 55 78

možné komplikace pro matku 49 69

hypoglykémie a jak ji řešit 48 68

hyperglykémie a jak ji řešit 68 96

samovyšetřování hodnot krevního cukru 71 100

samovyšetřování moči 58 82

přiměřená fyzická aktivita 56 79

kontrola nárůstu hmotnosti 52 73

Tab. č. 9: Edukace respondentek (léčených inzulínem) personálem

oblast osob procent

manipulace s inzulínovým perem 27 100

manipulace s inzulínovou pumpou – –

manipulace s inzulínovou stříkačkou – –

dávky/dávkování inzulínu 27 100

způsob aplikace inzulínu 27 100

místa aplikace 27 100

čas aplikace 27 100

skladování inzulínu 27 100

Graf č. 8: Edukace respondentek personálem – vybrané oblasti
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Gestační diabetes mellitus

bylo poučeno (tabulka č. 8). Nacházíme zde 
tedy opět výrazné rozpory. 

Více než třetina gestačních diabetiček, 
tedy 25 (35 %) neprovozuje žádnou fyzic-
kou aktivitu v graviditě. O její prospěš-
nosti bylo edukováno 56 (79 %) žen (ta-
bulka č. 8). Optimističtější nejsou v této 
položce ani výsledky Michaely Blažkové, 
která zjistila, že pouze asi 23 % respon-
dentek se věnuje pohybové aktivitě v tě-
hotenství (Blažková 2009). V tomto ohle-
du jsou naše respondentky, pokud na tuto 
položku odpověděly pravdivě, opět „vzor-
nější“, a to výrazně – o celých 42 %.

V mnoha důležitých oblastech jsou na-
stávající matky personálem diabetologic-
kého centra správně edukovány, a to až 
ve 100 % (tabulky č. 8 a 9). Proto je třeba 
zdravotnickým pracovníkům Diabetolo-
gického centra FN Brno za kvalitně odve-
denou práci poděkovat. Vždy se dá v edu-
kaci ale také něco zlepšit, posílit. Jedná se 
o ty položky, které respondentky při do-
tazu, zda v těchto byly poučeny, neozna-
čily. Jedná se o problematiku „možných 
komplikací pro dítě“, kde bylo edukováno 
55 (78 %) žen a „možných komplikací pro 
matku“ s počtem 49 (69 %) edukovaných. 
Pozornost si zaslouží i znalost pojmu „hy-
poglykémie a jak ji řešit“ se 48 (68 %) 
edukovanými, a „provádění selfmonito-
ringu moči“, kde je edukováno 58 (82 %) 
žen. O přiměřené fyzické aktivitě dále 
nebylo poučeno 15 (21 %) oslovených žen 
a o kontrole nárůstu hmotnosti 19 (27 %) 
respondentek (tabulka č. 8, graf č. 8).

Otázkou zůstává, proč nastávající mat-
ky, i přesto, že jsou edukovány, nedodržují 
doporučení poradny v mnoha oblastech. 
Nutné je při tom připomenout především 
nerespektování doporučeného rozložení 
stravy během dne, doporučeného den-
ního množství sacharidů a odvažování 
potravin, ve výběru potravin pak i volbu 
ochucených a smetanových jogurtů, tuč-
ných sýrů, preferenci bílého pečiva, nedo-
statečnou konzumaci zeleniny, pojídání 
sladkostí, přislazování pokrmů umělými 
sladidly a pití slazených nápojů. Samo-
statnou kapitolou je pak hrubé porušo-
vání režimu ve formě konzumace alkoho-
lu a kouření. Rezervy v samovyšetřování 
moči a provozování přiměřené pohybové 
aktivity jsou již jen dovršením uvedených 
nedostatků. 

Co se týká edukační činnosti, domnívá-
me se, že dostatečný popis, zdůraznění či 
připomenutí možných komplikací (přede-
vším pro plod) by mohlo vést ke zlepšení 
dodržování léčebného režimu u pacientek, 

tyto by pravděpodobně nevystavovaly svůj 
plod takovým rizikům. V rámci edukace by 
si také zasloužily zdůraznit (zopakovat) ně-
které další, výše uvedené položky. 

Jako zajímavé výsledky šetření je nutné 
rozhodně uvést (a porovnat) opakovaný 
výskyt gestačního diabetu také v další 
graviditě a léčbu gestačního diabetu die-
tou i inzulínem, i přesto, že zjištění těch-
to údajů nebylo hlavním cílem uvedeného 
výzkumného šetření. 

Výskyt gestačního diabetu v předcho-
zím těhotenství potvrzuje v tomto šetře-
ní 21 (55 %) respondentek. Zjištěná sku-
tečnost koresponduje s výsledky studie 
autorů Maserové a spol., kteří uvádějí: 
„Gestační diabetes je v následném těhoten-
ství diagnostikován u 1/3 až 2/3 případů“ 
(Masera et al. 2005). Šetření Terezy Bo-
háčkové dopadlo oproti diskutovanému 
poněkud rozdílně (Boháčková 2006). Tato 
uvádí výskyt gestačního diabetu i v další 
graviditě pouze ve 24 % případů. Rozdíl 
je tedy výrazný, aktuální diskutované vý-
sledky se ve srovnání s výsledky Boháčko-
vé liší o více než 30 %, i tak však zachycu-
jí vysoké procento opakovaného výskytu 
onemocnění. Sloupová-Bürgerová (2006) 
ve svém šetření dochází k závěru, že před-
chozí zkušenost s gestačním diabetem 
má téměř 32 % žen. Rozdíl proti aktuálně 
diskutovaným výsledkům, kde byl zjištěn 
nejvyšší opakovaný výskyt onemocnění 
v další graviditě, je asi 23 %. 

Dietou i inzulínem je léčeno 27 (38 %) 
pacientek z aktuálního výzkumného še-
tření. Tento fakt byl ověřen i v diabetolo-
gickém centru, kde udávají, že skutečně 
více než třetina žen s gestačním diabe-
tem vyžaduje v současné době léčbu in-
zulínem, by[ jen v malých dávkách, nebo[ 
kompenzace onemocnění dietou skuteč-
ně není dostačující (Hrouzková 2009). An-
dělová uvádí, že léčbu inzulínem vyžadu-
je asi 5–20 % žen s gestačním diabetem 
(Andělová 2008). Tereza Boháčková zjis-
tila ve svém šetření léčbu dietou a inzu-
línem pouze u 2 (4 %) respondentek (Bo-
háčková 2006). Porovnávané výsledky se 
tedy výrazně liší, a to až o 34 %. 

Závěr
Důsledným dodržováním léčebného re-

žimu v průběhu gravidity může diabetič-
ka předejít vzniku závažných komplikací. 
Proto motivace a edukace v dodržování 
léčebného režimu a aktivní spoluúčast 
gestačních diabetiček na léčbě je pro 
úspěšné těhotenství nepostradatelná.
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Hojení ran

Institucionalizace sestry
specialistky pro hojení ran
Markéta Koutná
Poradna pro léčbu rány, KARIM, 1. LF UK, Praha

Institucionalizace sestry 
specialistky

Od začátku se moderním hojením ran 
více zabývaly sestry. Jejich angažova-
nost v této problematice podpořilo zjiš-
tění rychlých a pozitivních změn v -ho-
jení rány. Současně měla sestra možnost 
sledovat subjektivní pocity pacienta, 
zlepšení jeho komfortu i pozitivní re-
akce rodiny, která byla často problémy 
souvisejícími s ošetřováním rány ovliv-
něna. První zkušenosti s moderním 
ošetřením ran získávaly sestry v péči 
o dekubity, kde jim lékaři všech oborů 
dodnes v nekomplikovaných případech 
nechávají prostor. Praktické zkušenosti 
sester byly teoreticky podpořeny absol-
vováním kurzů natolik, že mohly pře-
dávat znalosti týkající se lokální léčby 
lékařům. Nejednou lékař pověřil sestru 
ošetřením rány a indikací krytí bez jeho 
přítomnosti. V těchto situacích nastával 
první legislativní rozkol, protože sestra 
prováděla úkon patřící do kompetence 
lékaře. Lékař, který sestru o takový vý-
kon požádal, nesl odpovědnost, aniž by 
byl fyzicky přítomen.

Významným legislativním přínosem 
se stalo přijetí zákona č. 96/2004 Sb. 
(zákon o nelékařských zdravotnických 
povoláních) a přijetí vyhlášky č. 424 ze 
dne 30. června 2004. Zcela pochopitelně 
v této vyhlášce nejsou zodpovězeny otáz-
ky týkající se kompetence sestry, etiolo-
gie ran, jejich rozsahu a hloubky, nebo 
přítomnosti lékaře u převazu. Dnes, po 
více než čtyřech letech od přijetí vyhláš-
ky, se ukazuje jako potřebné – a to nejen 

v oblasti hojení ran – rozšíření pravomo-
cí a formulování jasných kompetencí ses-
ter. Proto se připravuje novela citované 
vyhlášky, která ještě letos projde do při-
pomínkového řízení. Všechny profesní 
organizace mají možnost podat návrh 
další nové úpravy.

Důvody institucionalizace
Co si představit pod pojmem instituci-

onalizace sestry specialistky pro hojení 
ran? Na první pohled se může zdát, že se 
sestry snaží prosadit legislativní změny 
a podporují jejich realizaci tak, aby mohly 
pracovat co nejvíce samostatně. Zkušená 
sestra však dobře ví, jak je důležité mít 
u sebe dobrého lékaře, který jí bude zášti-
tou, rádcem, rozhodujícím činitelem. 

Cílem tohoto sdělení jsou konkrétní ná-
vrhy směřující k tomu, aby sestra mohla 
uplatnit své kompetence a aby tyto kom-
petence byly jasně ohraničené. Celkově 
jde spíše o rozšíření a stanovení kon-
krétních pravomocí sester ve specializa-
ci hojení ran. Se stanovením kompetencí 
souvisí i odborná kvalifikace budoucích 
sester specialistek v hojení ran v České 
republice, kontrola jejich práce a nasta-
vení spolupráce s lékařem, resp. lékaři 
různých oborů. 

Jakou úlohu by měl v hojení ran plnit 
lékař a v kterých oblastech může praco-
vat budoucí sestra specialistka jsem se 
pokusila zobrazit pomocí schématu na 
obrázku č. 1. 

Praktičtí lékaři, lékaři na oddělení při 
hospitalizaci pacienta, lékaři ve speciali-
zované ambulanci nebo lékaři-odborníci 

různých specializací, ti všichni hodnotí 
celkový stav pacienta v prvním a dalších 
kontaktech z celkového pohledu. Tato 
pozice zahrnuje diagnostiku základních 
a přidružených nemocí, verifikovanou 
různými typy vyšetření, včetně přísluš-
né medikace. Polymorbidní pacienti jsou 
sledováni z různých úhlů dle zaměření 
specialisty. Lékař jako konzultant sestry 
řeší situace týkající se jakékoli komplika-
ce stavu pacienta i rány samotné. Na ta-
kovou situaci jej upozorní sestra, která je 
s pacientem v pravidelném a úzkém kon-
taktu. Obraz pozice lékaře v hojení ran 
doplňuje výuka a výzkum. 

Sestra specialistka v hojení ran ko-
munikuje s lékařem v rámci nastavené-
ho systému. Konzultace probíhá oběma 
směry. Sestra diagnostikuje ránu z hle-
diska etiologie, na základě hodnocení 
markerů navrhuje lokální terapii, plán 
péče, doporučuje další postupy. Svoji prá-
ci dokumentuje písemnou formou. Jako 
důležité se v hojení ran ukazuje poříze-
ní fotodokumentace, alespoň při zaháje-
ní léčby rány. Úzký a pravidelný kontakt 
pacienta a sestry s empatickým přístu-
pem může částečně nahrazovat psycho-
terapii. Úspěšnou léčbu doplňují činnosti 
týkající se návaznosti terapie na úrovni 
zdravotnického zařízení nebo po dimisi 
nemocného.

Do týmu všech účastníků hojení rány 
patří jako důležitá součást rodina pa-
cienta, případně instituce agentur do-
mácí péče, potřebné je také zajištění 
a racionální využívání různých možností 
so ciální péče. 

Vývoj situace v oblasti hojení ran vyvolává potřebu zamyslet se nad zavedením 
některých změn v postavení sester specialistek. Zdravotní sestry již řadu let vyko-
návají činnosti týkající se ošetřování různých ran, avšak nemají k těmto výkonům 
dostatečné legislativní zázemí. Zvláště v praxi se ukazuje jako důležité vytvoření 
systému sesterských kompetencí spolu se specializovaným vzděláním a následným 
zaškolením. Jednou z cest v nastavení kompetencí ošetřování rány by mohlo být 
použití mřížky kompetence, kterou zde předkládám k posouzení. Tento jednodu-
chý nástroj, zavedený do praxe například pomocí metodického pokynu, by mohl 
ohraničit kompetence mezi lékařem a sestrou v systému ošetřování ran. 
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Mřížka kompetence

Ve Vyhlášce č. 424/2004 Sb., paragraf 3, 
odstavec 1, písmeno g se nachází formu-
lace: „všeobecná sestra hodnotí a ošetřuje 

poruchy celistvosti kůže a chronické rány…“ 
a v návrhu novelizace této vyhlášky je 
napsáno: „sestra ve vybraných oborech bez 
odborného dohledu a bez indikace lékaře ur-
čuje vhodné postupy ošetření chronických 

ran, včetně předepisování obvazových ma-
teriálů, provádí poradenskou činnost pro 
pacienty s břišními stomiemi…“. Ačkoliv je 
formulace v novelizaci vyhlášky průkop-
nická, pokroková nebo vyzývající, stále 
nemůže nastavit kompetence týkající se 
etiologie, komplikací, rozsahu a dalších 
znaků určujících ránu. 

Při hledání cesty, jak upřesnit hranice 
pravomoci sester specialistek, jsem do-
spěla k mřížce kompetence. Představe-
ní mřížky a způsobu jejího použití je jed-
ním z cílů tohoto sdělení. Tato pomůcka 
by do praxe mohla být implementována 
jako součást metodického pokynu dané-
ho zdravotnického zařízení.

Mřížka má strukturu tabulky podle Nor-
tonové určené ke zhodnocení rizika de-
kubitů. V horizontální linii zobrazuje zá-
kladní markery jakékoli rány – etiologii, 
přidružené diagnózy pacienta, trvání de-
fektu, jeho rozsah, hloubku, charakter spo-
diny, sekreci, zápach, okraje, bolest a okolí. 
Ve vertikálním směru je vyznačena bodová 
hodnota 1 až 4 k odstupňování závažnos-
ti znaku. Pod tabulkou jsou vyjmenovány 
závažné komplikace ran, označené jako 
„kritické markery“ (obr. č. 2).

Hodnocení rány se provádí označením 
nejzávažnějšího znaku a vepsáním hod-

Hojení ran
Obr. č. 1: Zastřešení péče o pacienta s ránou

Obr. č. 2: Mřížka kompetence sestry v hojení ran

Jméno pacienta: datum: 

rok narození: odd�lení: 

M�ÍŽKA KOMPETENCE sestry                                      (nad 30 bod� supervize léka�e)

    bércový v�ed 

      arteriální

smíšený
popálenina 4.st.

zhmožd�né

nádorová exulcerace

popálenína 3.stupn� ekzém

macerace

slývané

sou�et

st�ední

nekróza

bércový v�ed venózní

4 a více diagnóz

onkologická 

diagnóza

diabetes 

mellitus

1- 5 let st�ední

diab. noha ischem.

terapie 

kortikoidy

silná

jizevnaté

minimální

purulentní

malá

VAS 3-6kapsy

malá

bez sekrece

st�ední

p�ítomnost 

Pseudomonáz 

aeruginóza

popálenina 1. stupn�

dv� nezávažné 

diagnózy bez 

samotného 

defektu

m�síce

klidné

VAS 1-2

nevýrazný ostré

bez bolestibez zápachu

r�st epitelu

epitel

granulace

dny

žádná nebo 

jedna 

nezávažná 

diagnóza bez 

samotného 

defektu
serózní

silný

zán�tlivá reakce 

zápach okraje bolest okolí

fyzická 

klaudika�ní

navalité

píšt�le

Kritické markery: teplota pacienta, náhlé zhoršení celkového stavu, hnisavé ložisko, erysipel, gangréna, flegmóna, indurace, výrazný otok, fluktuace, 

zásah ke kosti, obnažení šlach, silné bolesti, cyanóza, paravenózní léze

etiologie
p�idružené 

nemoci
trvání 

defektu
rozsah hloubka spodina sekrece

nad 5 let

erytém

popálenina 2. 

stupn�

neuropatický v�ed

do 10 cm²

do 5 cm

povrch

od 30 cm² do 

100 cm²

dehiscence

3 diagnózy

traumata

dekubitus, píšt�l

1

2

3

4

od 10 cm² do 30 

cm²

nad 5 cm

silná          VAS 

8-10

hyperkeratóza

mykóza

šupinaté

ke kosti - vždy 

p�i obnažené 

kosti

nad 100 cm²

krusta

povlak
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Hojení ran

noty od 1 do 4 do řádku pod tabulku. 
Tímto způsobem je postupně zmapováno 
všech jedenáct znaků v tabulce. Dále se 
vypočte celková hodnota (součtem hod-
not jednotlivých markerů) – pokud pře-
výší číslo 30, musí sestra zavolat k řešení 
rány lékaře. Tento postup platí i v situaci, 
jestliže jakýkoli znak má hodnotu 4, nebo 
v přítomnosti kritického markeru. 

Otázkou je, jak často toto hodnoce-
ní provádět. Rozhodně vždy při prvním 
kontaktu s pacientem s ránou, před pře-
kladem na jiné pracoviště a před propuš-
těním do domácí péče. Pokud ránu převa-
zuje jeden odborník v krátkém intervalu, 

zhodnotí změny podle předchozí situace. 
V takovém případně by hodnocení moh-
lo být prováděno jedenkrát týdně. Bě-
hem hojení rány by celkový počet bodů 
měl klesat.

Mřížka kompetence by měla být sou-
částí dokumentace.

Příklady hodnocení rány 
podle mřížky kompetence

Pro praktické znázornění práce s mřížkou 
uvádím dva skutečné příklady z praxe. 

Prvním z nich je pacientka ve věku 
56 let s bércovým vředem na vnitřním 

kotníku levé dolní končetiny. Na zákla-
dě cévního vyšetření má potvrzenu dia-
gnózu venózní insuficience, doporučeny 
bandáže obou končetin a vzhledem ke 
svému věku nemá diagnostikováno jiné 
onemocnění. Její defekt trvá již 3 měsí-
ce a během této doby se postupně rozší-
řil na velikost 5×5 cm. Vřed se nachází 
v čistící fázi, je povleklý, se střední sek-
recí, ale bez zápachu. Okraje rány jsou 
vlivem sekrece a různých magistraliter, 
které si aplikovala, zhmožděné. Udává 
bolesti v defektu a nárazově i v okolí, kte-
ré ustupují vždy v klidu; v noci spí dobře. 
Chronicita defektu, sekrece i samotná eti-
ologie způsobily nevýrazné ekzematické 
projevy v okolí vředu, které se projevují 
pruritem.

Po označení všech jednotlivých marke-
rů (viz obr. č. 3) dosahuje součet 27. Při 
této hodnotě by sestra nemusela k řešení 
defektu volat lékaře. Důvodem pro další 
zamyšlení je otázka ekzematizace, kdy 
na základě vývoje projevů konzultuje 
sestra specialistka tento problém s der-
matologem.

Druhá kazuistika se týká muže s de-
kubitem v sakrální oblasti (viz obr. č. 4). 
Jeho základní diagnózu určuje paraple-
gie trvající 30 let po úrazu na lyžích. 
Další přidružené nemoci nemá. Dosud 
měl zkušenosti pouze s povrchovými 
defekty v křížové oblasti, které se dob-
ře zhojily. Nyní přichází s komplikova-
ným defektem, trvajícím více než 2 mě-
síce. Dekubitus je v rozsahu 2×3 cm při 
vstupu, hloubka 6 cm ke kosti, se sil-
nou sekrecí, kapsami a macerovanými 
okraji. Vzhledem k paraplegii poci[uje 
občas nepříjemné vjemy, které nejsou 
bolestivé. 

Přestože celkový součet jednotli-
vých znaků je 28, ve dvou případech – 
v hloubce a v množství sekrece – dosa-
hují tyto projevy na mřížce kompetence 
stupně 4. To znamená přivolání lékaře 
ke zhodnocení situace. Lékař a sestra si 
domluví postup lokální péče, plán cel-
kové léčby a případných vyšetření. Lé-
kař se rovněž vyjádří, jakým způsobem 
a jak často bude na takové léčbě parti-
cipovat. Pokud se bude rána hojit, bude 
celkový součet hodnot na mřížce klesat. 
V případě tohoto muže se během týdne 
zmírnila sekrece ke stupni 3 a defekt za-
čal výrazně granulovat. Při nastaveném 
systému koncepce ve zdravotnickém za-
řízení bude dále stanoven interval kon-
troly lékaře a způsob podání informace 
o stavu defektu.

3            1           2          3         2           3         3          1         3          3          327 

Obr. č. 3: Hodnocení bércového vředu dle mřížky kompetence

2             1          2          3         4          3          4          2         3          2          2 
28

Obr. č. 4: Hodnocení dekubitu dle mřížky kompetence
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Hodnocení mřížky 
kompetence v ambulantním 
provozu

Pilotní studie mřížky kompetence byla 
prováděna v poradně pro léčbu rány Vše-
obecné fakultní nemocnice (VFN) a na 
interním oddělení Fakultní nemocnice 
Olomouc. Úkolem studie bylo identifi-
kovat chybějící data v tabulce, ověřit 
hraniční počet bodů a použití mřížky 
v praxi. V poradně pro léčbu rány bylo 
takto zhodnoceno posledních přijatých 
132 pacientů (tab. č. 1).

Z celkového počtu bylo 82 žen a 50 
mužů, jejich průměrný věk byl 67 let (8–
97). Průměrný počet bodů podle hodno-
cení mřížky kompetence byl 27. 

Při přijetí udávalo bolesti 77 % pacien-
tů z celkového počtu nemocných. Důvo-
dem hodnocení bolesti spolu s mřížkou 
kompetence je fakt, že v tabulce často 
docházelo k výskytu stupně 4 a tudíž 
automaticky k přizvání lékaře u silné 
bolesti (vizuální analogová škála 8–10). 
V našem souboru je zastoupena 74 % 
diag nóza bércového vředu, která je pod-
le pozičních dokumentů považována za 
nejbolestivější ze všech etiologií – podíl 
pacientů s bércovými vředy odpovídá 
tříleté statistice poradny pro léčbu rány 
VFN s celkem stabilní hodnotou přibliž-
ně 70% výskytu této diagnózy. 

Z tabulky vyplývá, že 64 % pacien-
tů poradny pro léčbu rány musí vidět 
lékař a participuje na jejich léčbě. Su-
pervize lékaře může představovat růz-
ný rozsah kontroly v hodnocení situa-
ce pa cienta a jeho rány. Minimálně jde 
o rozhovor s pacientem, shlédnutí de-
fektu, vyslechnutí hlášení sestry s plá-
nem péče a vyjádření lékaře k další 
kontrole pacienta.

Hodnocení mřížky 
kompetence během 
hospitalizace pacienta

Ve Fakultní nemocnici Olomouc byla 
hodnocena mřížka kompetence jako pi-
lotní studie v době od 7. února do 17. 
března 2009. Studie byla prováděna na 
interní klinice s celkovým počtem 62 lů-
žek. Klinika se zaměřuje na gastroentero-
logii, diabetologii a všeobecnou internu. 
Nejčastějšími chronickými ránami, kte-
ré se na oddělení vyskytují, jsou defekty 
při diabetes mellitus, bércové ulcerace 
a dekubity. 

Celkem bylo pořízeno podle mřížky 
kompetence 36 záznamů u 13 hospitali-
zovaných pacientů s různými typy ran. 
Průměrný věk pacientů byl 72 let (56–
94). V souboru sledovaných bylo šest pa-
cientů s ischemickými defekty při diabe-
tes mellitus, čtyři nemocní s dekubitem, 
jedna pacientka s dehiscencí chirurgic-
ké rány a dva nemocní s traumatickou 
ránou. U všech nemocných byly během 
hospitalizace pořízeny minimálně dva 
záznamy, maximální počet záznamů 
u jedné nemocné byl pět (po jednom týd-
nu). Celkový součet v mřížce kompetence 
začínal číslem 17, nejvyšší hodnota byla 
34. Ve všech případech musel být k ře-
šení lokální terapie přizván lékař. Důvo-
dy supervize lékaře při zhodnocení rány 
a plánu péče odpovídají závažnosti situa-

ce, pro kterou je pacient hospitalizován 
v nemocnici (obr. č. 5). 

Graf na obrázku č. 5 ukazuje jednotlivé 
znaky hodnocené stupněm 4, pro které 
sestra musela přivolat k řešení rány lé-
kaře. V některých záznamech jsou varu-
jící projevy zastoupeny znakem závažná 
diagnostika nebo etiologie, u ostatních 
se vyskytují problémy typu nekrotické 
spodiny, silné sekrece, erytému v okolí, 
bolesti a dalších. 

Pilotní studie k hodnocení ran podle 
mřížky kompetence u hospitalizovaných 
pacientů potvrdila dostačující výčet zna-
ků k popisu rány i vhodný stupeň závaž-
nosti jednotlivých markerů.

Kontakt:
KoutnaMarketa@seznam.cz

diagnóza celkový 
počet

lékař bolest

ano ne ano ne

bércový vřed 74 % 45 % 29 % 59 % 15 %

onkologické defekty 5 % 4 % 1 % 5 % –

dehiscence 3 % 1 % 2 % 2 % 1 %

dekubitus 11 % 8 % 3 % 5 % 5 %

ischemické defekty 2 % 2 % – 1 % 1 %

léze 3 % 2 % 1 % 2 % 1 %

neuropatický vřed 2 % 2 % – 1 % 1 %

píštěle 1 % 1 % – 1 % –

popáleniny 1 % – 1 % 1 % –

celkový počet 100 % 64 % 36 % 77 % 23 %

Tab. č. 1: Podíl pacientů s nutnou supervizí a bez supervize lékaře a s výskytem bolesti vzhledem 
k základní diagnóze (n=132)

Obr. č. 5: Důvody supervize lékaře ke zhodnocení rány

HOJENÍ
RAN ČASOPIS, KTERÝ SPOJUJE

Hojení ran
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Nutriční terapie

Tuky patří společně s bílkovinami a sa-
charidy mezi hlavní živiny. V organismu 
plní tuky celou řadu důležitých funkcí 
– pro svůj velký energetický obsah jsou 
ideálním zdrojem energie (1 g tuku po-
skytuje energii 38 kJ), slouží jako tepelný 
izolátor, tvoří základní složku buněčných 
membrán, jsou nutné pro přenos vitamí-
nů rozpustných v tucích (A, D, E, K), jsou 
nosiči vůně a textury pokrmu. 

Příjem tuků by neměl převýšit 30 % 
z celkového energetického příjmu. Nad-
měrný příjem tuků je spojen s rizikem 
vzniku nemocí srdce a cév, nadváhou 
a obezitou a s rozvojem některých typů 
nádorů. Jak prokázala řada studií, dieta 
s nízkým obsahem tuku je nejlepší pre-
vencí obezity a u lidí s nadváhou vede 
k úbytku hmotnosti. Nedostatečný pří-
jem tuků ve stravě je však také rizikový. 
Dochází k nedostatečnému vstřebávání 
vitamínů rozpustných v tucích, důsled-
kem nedostatku je i suchost kůže a poru-
šená tvorba některých hormonů.

Úlohu nehraje pouze množství při-
jímaných tuků, ale zejména zastoupe-
ní jednotlivých mastných kyselin (MK). 
MK jsou stavební jednotkou tuků. Podle 
délky řetězce a počtu dvojných vazeb se 
MK dělí na nasycené a nenasycené. O jed-
notlivých skupinách MK bylo podrobněji 
pojednáno v minulých dílech. Orientač-
ní přehled o MK, zdrojích a vlivu MK na 
zdraví udává tabulka č. 1. 

Jak se vyznat v tucích?
Podle původu se tuky dělí na živočišné 

a rostlinné. Ve výběru je vhodné upřed-
nostňovat tuky rostlinného původu, 
protože neobsahují cholesterol a mají 
výhodnější zastoupení MK. Po stránce 
energetického obsahu se od sebe rostlin-
né a živočišné tuky neodlišují.

Rostlinné oleje

Získávají se lisováním různých semen, 
ořechů nebo bobulí. Je možné zakoupit 
nejen známý olej slunečnicový, sójový, 

řepkový nebo olivový, ale také olej se-
zamový, klíčkový, světlicový nebo olej 
z vlašských ořechů.

Rostlinné oleje se podle způsobu výro-
by dělí do dvou skupin:

Panenské oleje (lisované za studena) 
– tyto oleje se vyrábějí lisováním celých 
plodů. Získaný olej si uchovává své aro-
ma a je velmi bohatý na vitamíny a mi-
nerální látky, které byly obsaženy v pů-
vodní surovině. Nevýhodou těchto olejů 
je nižší trvanlivost a především nízká 
tepelná stabilita. Vlivem vysokých teplot 
se ničí vše dobré v daném oleji, proto se 
panenské oleje užívají výhradně ve stu-
dené kuchyni jako salátové oleje. 

Rafinované oleje – olej se získává li-
sováním nebo extrakcí za užití chemic-
kých rozpouštědel a po dalších úpravách 
se rafinuje. Při rafinaci se získává chutně 
i pachově neutrální olej, který je trvanli-
vý a netvoří zákaly. Ani tyto oleje se zpra-
vidla nehodí pro smažení, k těmto úče-
lům se vyrábějí speciální fritovací oleje 
s velkou tepelnou stabilitou.

Tuky

Emulgované tuky (margaríny) – jed-
noduše lze margaríny charakterizovat 
jako emulzi tuků s vodou. Vodná fáze 
může být nahrazena i mlékem, syrovát-
kou nebo smetanou. Margaríny se liší 
podle obsahu tuku, který se v jednotli-
vých výrobcích pohybuje v rozmezí 25–
90 %. Emulgované tuky se nejčastěji vy-
rábějí z rostlinných olejů, ale je možné 

V několika dílech představujeme jednotlivé skupiny potravin, jejich přínos pro 
zdraví, eventuálně případná rizika. Součástí článku jsou vždy tabulky energetic-
kých hodnot vybraných potravin této skupiny a recept pro inspiraci. 

Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha

Potraviny ve výživových doporučeních 
(nejen) pro diabetiky
VII. díl – Tuky a oleje
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Tab. č. 1: Přehled mastných kyselin (MK)

nasycené MK nenasycené MK

kyselina myristová, 
stearová a palmitová

mononenasycené MK polynenasycené MK

kyselina olejová omega-3 MK omega-6 MK

zvyšují hladinu krev-
ních tuků a přispívají 
tak k onemocnění srd-
ce a cév

celkovou hladinu cho-
lesterolu neovlivňuje, 
snižuje však jeho ne-
bezpečnou frakci (LDL 
cholesterol) a zvyšuje 
hladinu HDL chole-
sterolu

uplatňují se v prevenci 
a léčbě srdečně-cévních 
onemocnění, diabetu 
2. typu, jsou nezbytné 
pro růst a vývoj

snižují hladinu cho-
lesterolu, chrání tělo 
před vznikem srdečně-
-cévních onemocnění

potraviny živočišného 
původu, kokosové más-
lo a palmojádrový tuk

olivový, podzemnicový 
a řepkový olej

ryby a mořské plody rostlinné oleje, přede-
vším řepkový, slunečni-
cový a kukuřičný

příjem by měl být co 
nejnižší

patří mezi tzv. esenciální MK, protože si je tělo 
nedokáže vyrobit a musí být přijímány potravou
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k jejich výrobě využít i živočišné tuky. 
Příkladem emulgovaných tuků je Rama 
(70 % tuku), Flóra light (40 % tuku), Per-
la tip (25 % tuku). Margaríny o vyšším 
obsahu tuku (nad 70 %) se dobře hodí 
i pro tepelnou úpravu pokrmů, zejména 
při vaření a dušení. 

Směsné tuky – vyrábějí se stejně jako 
emulgované tuky, ale jde o směs mléč-
ného tuku (másla) a margarínu. Do této 
skupiny patří např. Zlatá Haná, Jihočes-
ké AB.

Pokrmové tuky (bílé nebo také 100% 
tuky) – jedná se o širokou paletu výrob-
ků, které se liší jak svým složením, tak 
vlastnostmi. Jejich společným rysem je, 
že neobsahují vodu a mají zvýšenou oxi-
dační stabilitu (nerozkládají se ani pů-
sobením vysokých teplot při smažení). 
Do této kategorie tuků patří pekárenské 
tuky (zdroj škodlivých trans MK) a tuky 
používané na smažení nebo fritování 
(např. Ceres, Planta, Lukana).

Sádlo – získává se zpracováním tukové 
tkáně jatečních zvířat, nejčastěji vepřů, 
méně často hus nebo kachen. Sádlo je tvo-
řeno nasycenými MK, proto by mělo být za-
řazováno do jídelníčku pouze občas. Proti 
hovoří také vysoký obsah cholesterolu.

Máslo – obsahuje minimálně 80 % 
tuku. Výchozí surovinou pro jeho výro-
bu je smetana. Nevýhodou je převaha 
nasycených MK, přítomnost cholestero-
lu a špatná roztíratelnost. Pozitivem je 
vysoký obsah vitamínu A a beta karote-
nů a nepřítomnost chemických barviv 
a konzervačních látek. 

Pomazánkové máslo – obvykle má ob-
sah tuku 35 %. Vyrábí se z velmi tučné 
smetany. Typických chu[ových vlastnos-
tí se docílí přídavkem bakterií mléčného 
kvašení s následnou fermentací. 

Jaké tuky na pečení, které 
do salátů, na čem upravovat 
maso, a proč?

Vaření, dušení – tyto způsoby tepel-
né úpravy představují nejšetrnější způ-
sob, protože riziko přepalování tuků je 
minimální. Z těchto důvodů je možné 
využít tuky obsahující převážně nena-
sycené MK.

Pečení – v průběhu pečení je již riziko 
oxidace zvýšené, proto je důležité zvolit 
tuky tepelně stabilnější. Jako nejvhodněj-
ší se jeví tuky s převahou mononenasy-
cených MK (např. olivový olej).

Smažení na pánvi v tenké vrstvě tuku 
– pro krátkodobé smažení je možné pou-

žít rostlinné oleje. Zcela nevhodné je más-
lo, jelikož obsahuje bílkoviny a ochotně 
se přepaluje.

Smažení, fritování – pro účely smaže-
ní se nejlépe hodí tuky, které obsahují na-
sycené MK (pokrmové tuky, šlehané tuky 
a fritovací oleje). Pro tepelnou úpravu za 
vysokých teplot se příliš nehodí běžně pou-
žívané rostlinné oleje (řepkový, slunečnico-
vý). Jejich tepelná stabilita je nízká, jelikož 
obsahují nenasycené MK, které snadno oxi-
dují. Oxidace tuků vede k tvorbě volných 
kyslíkových radikálů, které se podílejí na 
vzniku nádorových onemocnění a nemo-
cí srdce a cév. Rostlinné oleje jsou vhodné 
jen pro krátkodobé smažení. Z rostlinných 
tuků se k delšímu smažení hodí pouze oli-
vový olej. Pro smažení je relativně vhod-
né také sádlo, které však obsahuje značné 
množství cholesterolu. Cholesterol při sma-
žení podléhá oxidaci a oxidovaný choleste-
rol se snáz ukládá v cévách. 

Při smažení je důležité dodržovat ur-
čitá pravidla – vedle vhodného tuku to 

je především teplota. Teplota při sma-
žení by neměla přesáhnout 200 ºC, lépe 
175 ºC. 

Pečení koláčů a buchet – nejvhodněj-
ší jsou rostlinné tuky na pečení (např. 
Hera), protože na rozdíl od másla ne-
obsahuje nezdravé nasycené MK. Tyto 
tuky se vyrábějí za použití podobné 
technologie jako margaríny, ale mají 
vyšší obsah tuku a tedy i vyšší tepelnou 
stabilitu. K pečení je možné použít také 
rostlinné oleje.

Studená kuchyně – na mazání na pe-
čivo nebo pro přípravu pomazánek se 
nejlépe hodí rostlinné tuky o různém 
obsahu tuku (25–90 %). Do salátů nebo 
na přípravu majonéz jsou nejvhodněj-
ší panenské oleje. To samé platí i pro 
domaštění hotových pokrmů – nejlep-
ší volbou jsou rostlinné tuky nebo kva-
litní olej.

Kontakt:
khlavata@endo.cz

Tab. č. 2: Energetické hodnoty tuků a rostlinného oleje

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

AB máslo (Madeta) 2 913 75,0 1,0 0,6

Hera 2 800 75,0 0,5 0,5

máslo čerstvé 3 100 82,5 0,8 0,8

máslo pomazánkové (Madeta) 1 400 32,5 4,2 6,3

olej rostlinný 3 700 100,0 0,0 0,0

Omega 3 740 100,0 0,0 0,0

Perla máslová 1 779 48,0 0,1 0,1

Perla tip 740 20,0 0,1 0,1

Rama 2 600 70,0 0,1 0,3

Rama crème bonjour 1 064 23,9 5,0 4,8

Rama culinesse 2 700 74,0 0,0 0,0

Rama linie 1 784 48,0 0,2 0,3

sádlo (škvařené) 3 776 100,0 0,0 0,0

Stella 2 960 80,0 0,0 0,0
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Ohlédnutí…

„Žinkovy dny“ aneb
Technologie v diabetologii
27.– 29. srpna 2009, Darová

Gabriela Bjalkovská

Podzimní workshop věnovaný využití technologických novinek 
v terapii diabetu má své místo v diářích diabetologů již 13 let, ale le-
tošní ročník přinesl dvě novinky – jednak posun tradičního říjnového 
termínu na závěr prázdnin, jednak změnu místa konání.

Workshop pořádala stejně jako v uplynulých letech I. interní klini-
ka LF UK a FN v Plzni za podpory České diabetologické společnosti. 
Odborný program zahájil v pátek vpodvečer prof. Zdeněk Rušavý, 
vedoucí Diabetologického centra FN Plzeň. S úvodními přednáškami 
vystoupili prof. Milan Kvapil a MUDr. Jan Brož. Páteční dopoledne 
patřilo glukometrům, senzorům a inzulínovým pumpám, odpolední 
blok přednášek pak edukaci. V sobotu dopoledne následovaly bloky 
„Perspektivy technologií u gravidních pacientek“ a „Léčba diabetu 
2. typu – metabolická chirurgie“. Program doplnila minisympozia 
společností Medtronic a Roche ve čtvrtek a v pátek večer.

Měla jsem možnost zúčastnit se pátečního odborného programu. 
Na úvod série přednášek zaměřených na selfmonitoring přednesl své 
sdělení prof. Rušavý. Věnoval se variabilitě glykémií jako parametru, 
který získává na důležitosti především v souvislosti s předcházením 
hypoglykémiím, a možnostem jeho sledování a hodnocení. Dále 
hovořil o možných způsobech využití kontinuálního monitoringu 
glykémií. 

O novinkách z červnového kongresu ADA v New Orleans refero-
val MUDr. Marek Honka. Představil první dvě rozsáhlejší multicen-
trické studie, které sledovaly přínos CGMS, publikované v loňském 
roce. Potvrdily možnost snížení hodnot glykovaného hemoglobinu 
při využití senzorů až o 0,5 % – nutnou podmínkou je ovšem dobrá 
compliance pacientů. Ve studii JRDF, do níž bylo zařazeno 322 
dětí, adolescentů a mladých dospělých s diabetem 1. typu, se tohoto 
výsledku (v porovnání s kontrolní skupinou bez CGMS) podařilo 
dosáhnout ve skupině účastníků ve věku 25 let a starších, kteří pou-
žívali senzor v 83 % vymezené doby; naopak ve skupině 15–24letých, 
kteří používali senzor ve 30 %, nebyl zaznamenán žádný rozdíl oproti 
kontrolám a v nejmladší skupině účastníků ve věku 8–14 let nebylo 

zlepšení statisticky významné (používali senzor v 50 %). Ve studii 
STAR-1, které se účastnili dospělí a adolescenti léčení inzulínovou 
pumpou, dosáhlo statistické významnosti omezení času stráveného 
v hypoglykémii ve skupině pacientů používajících navíc senzor. Non-
-compliance některých jedinců v této skupině však měla za následek 
vyšší procento těžkých hypoglykémií. Z výsledků obou studií vyplývá, 
že bude třeba pečlivě vybírat pacienty pro daný typ léčby a věnovat 
pozornost jejich edukaci. 

Přednáška MUDr. Viery Doničové shrnula zkušenosti s využitím 
CGMS v ambulantní praxi. MUDr. Doničová znovu zdůraznila peč-
livý výběr pacientů, popsala využívaný systém opakované edukace 
a podpory během měření. V prezentovaném souboru pacientů s dia-
betem 1. typu bylo při využití CGMS zachyceno více hypo- i hyper-
glykémií, u nemocných starších 18 let bylo po tříměsíčním sledování 
dosaženo statisticky významného poklesu glykovaného hemoglobinu 
a snížilo se riziko vzniku hypoglykémií. Na řadě příkladů autorka 
doložila využití záznamů CGMS k další edukaci. U druhého předsta-
veného souboru diabetiků 2. typu byl sledován v rámci studie DEPAC 
vliv příjmu sacharidů na postprandiální hyperglykémie. 

Doc. Kateřina Štechová hovořila o využití CGMS u pediatrických 
pacientů. Hodnotila význam jak zaslepeného, tak kontinuálního 
monitorování pro zastižení nepoznaných hypoglykémií, pro naleze-
ní chyb (v dávkování inzulínu, v souvislosti s dietním a pohybovým 
režimem) a následnou edukaci i pro odhalení non-compliance ne-

Hotel Darovanský dvůr
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mocných. Doc. Štechová zdůraznila, že i u velmi malých dětí je možno 
dosáhnout velmi těsné kompenzace (uvedla příklady pacientů ve věku 
5 a 6 let). Zmiňovala také spolupráci s rodiči, která je nezbytná, ale 
v některých případech může být značně problematická – především 
při dlouhodobém monitorování je proto třeba vzít v úvahu také jejich 
možnosti a schopnosti.

MUDr. Miloš Mráz představil evropský projekt OLDES (Older 
People’s e-services at home), kterého se za Českou republiku účastní 
III. interní klinika 1. LF UK a VFN a Fakulta elektrotechnická ČVUT 
v Praze. Projekt je určen seniorům. Jeho hlavním cílem je vytvoření 
jednoduché nízkonákladové platformy, která by s pomocí využitých 
technologií umožnila seniorům přístup k sociálním a zdravotním 
službám, vzájemné kontakty ad. Medicínská část projektu je zaměřena 
na zvýšení kvality života nemocných s kardiovaskulárními chorobami 
a diabetem, zahrnuje telemonitoring a „telemedicínu“ (konzultace, 
úpravy režimu). V Praze se systém testuje u diabetických pacientů.

MUDr. Iva Haladová a MUDr. Jitka Meinlová prezentovaly dvě 
kazuistiky pacientů s diabetem 1. typu. Léčba inzulínovou pumpou 
s využitím senzorů u nich zaznamenala rozdílné výsledky. U první 
pacientky vedlo ignorování alarmů při hypoglykémii ke zhoršení 
kompenzace (přestože byla opakovaně edukována a její znalosti 
ověřeny), zatímco u druhého pacienta došlo po zavedení pumpy 
a posléze senzorové pumpy k výraznému zlepšení. Obě kazuistiky 
tak potvrdily závěry předchozích sdělení, především ohledně com-
pliance pacientů.

Druhý blok věnovaný inzulínovým pumpám byl zahájen „histo-
rickým exkursem“ – prim. Jindřich Olšovský a MUDr. Radomíra 
Kožnarová hovořili o historii a současných možnostech léčby inzulí-
novými pumpami a vývoji indikací k této terapii, včetně doporučení 
týkajících se diabetu 2. typu.

MUDr. Jitka Gruberová prezentovala probíhající studii, jejímž 
cílem je ověřit, zda edukace a krátkodobé používání kalkulovaných 
bolusů při CSII vede k hlubšímu pochopení léčebných principů 
a následně k lepší kontrole diabetu. Studii zatím dokončilo 10 z 19 
zařazených pacientů, u kterých se nepodařilo prokázat zlepšení 
kompenzace ani kvality života. Došlo k mírnému poklesu počtu 
hypoglykémií, ale bez statistické signifikance. Obecně byli pacienti 
s využíváním kalkulovaných bolusů spokojeni, ovšem pouze 3 z 10 
pracují s touto funkcí i po sledovaném období.

Další dvě sdělení se věnovala fyzické zátěži při léčbě inzulíno-
vou pumpou. MUDr. Jan Brož se zaměřil na základní doporučení, 
kterými by se měli pacienti řídit. Zabýval se otázkou, jak definovat 
sport nebo obecně aktivitu, při které již hrozí riziko hypoglykémie, 
jak se liší různé druhy fyzické aktivity, či jaké sacharidy konzumovat. 
Ve hře je mnoho parametrů, které je třeba zvažovat.

MUDr. Zdeněk Jankovec ve své přednášce představil zajímavou 
studii, která sledovala vliv fyzické aktivity na glykémii, inzulinémii 
a ketolátky během tříhodinového zastavení inzulínové pumpy. Vybra-
né parametry byly sledovány další dvě hodiny. Při porovnání skupiny 
pacientů s fyzickou zátěží a bez ní byly poněkud překvapivě zjištěny 
jen malé rozdíly v hodnotách glykémie (statisticky významný byl 
pouze rozdíl v 270. minutě testu). Vliv zátěže se projevil především 
vzestupem hodnot neesterifikovaných mastných kyselin a ketolátek, 
které se ale pohybovaly v relativně bezpečném rozmezí bez většího 
vlivu na acidobazickou rovnováhu. Po zapojení inzulínové pumpy 
a aplikaci korekčního bolusu inzulínu ve 180. minutě došlo k rychlému 
vzestupu inzulinémie a poklesu NMK, hladiny ketolátek se norma-

lizovaly s odstupem a ve skupině s fyzickou aktivitou byly zvýšené 
i v době ukončení testu po pěti hodinách. MUDr. Jankovec uzavřel, 
že přes dosažené výsledky nelze zastavení pumpy během fyzické 
zátěže obecně doporučit – především při vyšší počáteční glykémii 
a vyšší intenzitě zátěže by sledované parametry mohly překročit 
fyziologické meze.

Doc. Silvie Lacigová uvedla případ pacienta, který udivoval 
ošetřující lékaře vlastními úpravami inzulínového režimu a nako-
nec i samostatným nasazením inzulínové pumpy doma (po firemní 
edukaci) včetně stanovení dávek inzulínu. Jeho postup však vedl, po 
předchozí nespolupráci, k výraznému zlepšení kompenzace. Doc. 
Lacigová znovu zdůraznila, jaké místo má v terapeutickém procesu 
osobnost nemocného.

Přednáškový blok uzavřel doc. Rudolf Chlup. Představil výsledky 
léčby inzulínovou pumpou u 10 „ošetřovatelsky náročných“ pacientů 
s diabetem (tedy polymorbidních, s přítomným syndromem diabetické 
nohy, hemiplegií, s Alzheimerovou chorobou, dialyzovaných, …). 
Sledovanými parametry byla denní dávka inzulínu a hodnota glyko-
vaného hemoglobinu. K výraznému zlepšení glykovaného hemoglo-
binu nedošlo, u 9 pacientů se ovšem podařilo významně snížit denní 
dávku inzulínu a stejný počet pacientů byl s léčbou spokojen a chtějí 
v ní pokračovat. Také pro tyto pacienty je tedy CSII přínosem. Doc. 
Chlup dále srovnával efekt léčby inzulínovou pumpou u pacientů 
s diabetem 1. a 2. typu. U diabetiků 2. typu byl zaznamenaný přínos 
menší (významný byl opět pouze pokles denní dávky inzulínu), 
přestože pacienti byli s léčbou spokojeni.

Odpolední blok byl věnován edukaci. Zahájila ho prof. Alexan-
dra Jirkovská přednáškou o edukaci pacientů s inzulínovou pumpou. 
Hovořila o kompetencích lékařů, sester a firemních edukátorů. Zmí-
nila přísná americká kritéria pro přidělení inzulínové pumpy, která 
kladou značné nároky na pacienty. Naši nemocní nemusí splňovat 
tak přísné podmínky, přesto by před nasazením pumpy měli prová-
dět pravidelně selfmonitoring (4krát denně), zvládat ketoacidózu, 
umět upravovat dávky inzulínu, dokázat spočítat korekční bolus 

Přednáška doc. Chlupa v bloku „Inzulínové pumpy v roce 2009“
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a ovládat pumpu po technické stránce. Prof. Jirkovská zdůraznila 
především hrozící ketoacidózu, s níž se u vlastních pacientů s CSII 
poměrně často setkává. Používá proto pomůcku zahrnující nezbytné 
kroky v případě hrozící ketoacidózy – „5P“ (Pít tekutiny, Přeměřit 
glykémii, Přeměřit ketolátky, Připichovat Perem nebo stříkačkou). 
Dále zmínila rostoucí technické možnosti jak inzulínuvých pump, 
tak glukometrů, rezervy však existují při rozboru a využívání na-
měřených dat.

Bc. Marie Libichová referovala o systému edukace při zavedení 
senzoru krok za krokem. Upozornila na možná úskalí a nejčastější 
chyby ze strany zdravotníků i pacientů.

Následující čtyři přednášky byly věnovány konkrétním edukač-
ní projektům. Novinkou v této oblasti jsou tzv. konverzační mapy, 
které představila prof. Jirkovská. Jsou určeny ke skupinové edukaci 
ve formě řízeného workshopu pro 3–10 pacientů; jsou využitelné 
pro dospělé i děti. Mapy se vztahují k různým tématům („Život 
s diabetem“, „Jak funguje diabetes“, „Zahájení léčby inzulínem“), 
jejich princip připomíná deskovou hru, kterou ovšem řídí vyškolený 
moderátor (zdravotní sestra). MUDr. Hana Vavrušková prezento-
vala edukační projekty společnosti Roche. MUDr. Martin Prázný 
představil dietní program pro inzulínové pumpy Animas eManager 

Plus. Databáze potravin vznikla ve spolupráci s III. interní klinikou 
1. LF UK a VFN v Praze. Její výhodou je, že je adaptována na české 
prostředí. Vladimíra Havlová na závěr hovořila o dietním programu 
do mobilních telefonů Dia-Tron. 

Páteční jednací den přinesl celou řadu praktických poznatků, 
postřehů a zkušeností, což je tradicí i benefitem tohoto odborného 
setkání.

Prof. Rušavý ocenil účast pediatrů a zdravotních sester, kterých 
se témata workshopu také úzce dotýkají. Omezený počet účastníků 
a komorní prostředí přineslo uvolněnější atmosféru ve srovnání 
s „velkými“ kongresy a podnítilo živou diskusi jak k jednotlivým 
přednáškám, tak „v kuloárech“. Kapacita přednáškového sálu byla 
plně využita, velký zájem byl také o prezentace posterů.

Hotel Darovanský dvůr nabízel mnoho lákavých možností, jak 
strávit volný čas během třídenního pobytu, ale pokud mohu posoudit, 
nebylo to na úkor odborného programu. Uvidíme, zda jeho zázemí 
pořadatelé využijí i v příštím roce.

Glukometry, kontinuální měřiče glykémie, inzulínové pumpy 
i další pomůcky nabízejí v současné době širokou škálu možností, 
které mohou zintenzivnit léčbu a zlepšit stav i prognózu nemocných. 
Předpokladem je, aby s nimi dokázali efektivně pracovat lékaři a zdra-
votní sestry. Je však třeba zamýšlet se také nad tím, kteří pacienti 
a do jaké míry jsou ochotni a schopni nové možnosti využívat. Někteří 
z nich ovšem dokáží lékaře svou aktivitou překvapit.

Role moderátora se během diskuse u posterů ujal prof. Rušavý

Z výstavy firem
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