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Editorial

V době, kdy píšu tento editorial, už máme za sebou první adventní neděli. Na našem rodinném stole 
hořela první svíčka, městečka i obce chystají předvánoční trhy a jarmarky, pozvolna se rozsvěcuje slavnostní 
osvětlení… a charitativní organizace rozesílají své více či méně naléhavé žádosti o nákup odpustků. 

Známe to všichni, poštovní schránka je plná složenek, dopisů a žádostí, mnohdy i nevyžádaných ruko-
dělných maličkostí, jejichž zaplacením přispějeme na dobrou, potřebnou, nezbytnou a životně důležitou věc. 
A je třeba se s nimi nějak vypořádat. 

Byly doby (dlužno přiznat, že ještě před pár lety nabídek tohoto druhu také nebylo tolik), kdy jsem bez 
kádrování přispíval všem lidem, kteří mne na ulici oslovili s prosbou o příspěvek. Vědomě jsem přehlížel 
možnost, že má (nevelká) částka může doputovat i na účely, které bych zřejmě zcela neschvaloval (totiž, že si 
onen prosící bezdomovec nekoupí chleba, ale jen další malý rum či ztučnělá úřednice v „charitativní“ orga-
nizaci kafe do kanceláře) v naději, že nepominu něco životně důležitého. V Praze to mnohdy znamenalo při 
pěší cestě z Národní lékařské knihovny na Václavské náměstí zaplatit třeba i třikrát. Cesta tramvají, třebaže 
s přestupem, tak vycházela levněji.

Už to tak ale nečiním. Snažím se být odpovědnější a vážit, komu, proč a na co přispívám. Vědomě pomíjím 
vnucenou „solidaritu“, kterou nás stát zásobuje v podobě vysokých daní – bohužel příliš často užívaných na 
účely, se kterými nemohu souhlasit – a usiluji navzdory tomu každý rok přispět na charitativní účely. Pečlivě 
však vážím, kde těžce vydělané peníze skončí a k čemu vlastně dopomohou. Stojí to čas, úsilí a námahu, ale 
když konečně přijdou Vánoce a složenková smrš6 poleví, mohu mít dobrý pocit nejen z toho, že jsem přispěl 
na dobrou věc, ale také z toho, že mé peníze neslouží účelům, se kterými se nemohu ztotožnit nebo že dokonce 
neskončily na účtech darmožroutů, vykuků a rozežraných manažerů pochybných „charit“ a všelijakých úče-
lových společností, jejichž hlavním a téměř jediným cílem je dobré bydlo pro ně samé.

Jsem rád, že tak činí i Nakladatelství GEUM, jež má svůj vlastní dlouhodobý program podpory charita-
tivních projektů. Vybíráme především ty, které jsou zaměřeny na oblast výuky a vzdělávání.

28. října tradičně uděluje prezident republiky státní vyznamenání a medaile za zásluhy. Letos ocenění za 
svůj přínos rozvoji diabetologie obdržel člověk veskrze pracovitý, muž, jehož znám nejen jako vynikajícího 
odborníka a osobu vytříbeného vkusu a ducha, ale také jako skromného a slušného člověka. Pane profesore 
Vladimíre Bartoši, přijměte prosím také gratulaci mou a mých spolupracovníků v redakci a nakladatelství.

Současně nás na podzim zastihla smutná zpráva o skonu člena naší redakční rady, preventivního kardio-
loga pana profesora Jaroslava Šimona. O krátký nekrolog jsme požádali jeho spolupracovnici dr. Šípovou 
z FN Plzeň a najdete jej v tomto čísle. 

Všem čtenářům, autorům i spolupracovníkům redakce přeji klidný a spokojený adventní čas a jen samé 
štědré dary v podobě zdraví, spokojené rodiny a pocitu užitečnosti a smysluplnosti ve vší vaší činnosti.

Karel Vízner
šéfredaktor

O Vánocích
a štědrých darech

Fotografie na obálce:

Equus kiang

Kiang je divoký asijský 
osel obývající horské stepi 
Tibetské náhorní plošiny 
(nad 4 000 m n. m.). Přes 
zdánlivě mírumilovný 
vzhled jde o nebezpečná 
zvířata se silným teritori-
álním chováním. V České 
republice je chován v ZOO 
v Praze a Brně.

(foto Mgr. Karel Vízner – GEUM)
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Úvod:

Spánkové obštrukčné apnoe (SA) by sme mohli definovaY ako 
opakované epizódy kolapsu horných dýchacích ciest vedúce ku 
desaturácii krvi kyslíkom často ukončené krátkym zobudením sa zo 
spánku. V posledných rokoch stúpajú dôkazy, že medzi SA a DM 2. 
typu existujú prepojenia (Friedlander et al. 1999; Wilcox at al. 1998). 
Vo veakej miere je to dané spoločným výskytom obezity. Viacero 
štúdií dokazuje, že SA predisponuje k rozvoju DM 2. typu nezávisle 
od obezity a že viaceré črty a následky SA majú priamy vplyv na 
metabolizmus a to: zvýšenie inzulínovej rezistencie, zvýšený rozvoj 
aterosklerózy, metabolického syndrómu a oxidačného stresu a na 
zhoršenie metabolizmu karbohydrátov. Pri Yažších stupňoch (SA) sa 
využíva prístrojová liečba CPAP (continuous positive air pressure), 
ktorý tlakom vzduchu do dýchacích ciest aplikovanom cez masku 

predíde obštrukciám dýchacích ciest a zabráni ich patologickým 
následkom. Pôsobí teda ako pneumatická dlaha v HDC a pravde-
podobne aj reflexne cez receptory na respiračné centrum. Liečbou 
CPAP sa upravujú hladiny leptínu, ghrelínu, kortikoidov, znižuje 
sa sympatiková aktivita a zvyšuje inzulínová senzitivita (Babu et al. 
2005), dokonca sa môže zlepšiY aj dlhodobá glykemická kompenzácia 
(Harch et al. 2004). 

Kazuistika: 
50ročný pacient s Yažkým stupňom obštrukčného spánkového 

apnoe; AHI 83,1, BMI 41,6 kg/m2; HbA1c 8,1% s DM 2. typu, lie-
čený metformínom, bol vyšetrený polysomnograficky v spánkovom 
laboratóriu Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Paralelne s týmto 
vyšetrením bolo realizované kontinuálne monitorovanie glukózy (obr. 

Súhrn:
Kazuistika popisuje zmeny glykemických hodnôt a výkyvov počas spánku u pacienta so 

súčasným syndrómom obštrukčného spánkového apnoe a diabetes mellitus 2. typu pred a po-
čas liečby CPAP (kontinuálny pozitívny tlak vzduchu do horných dýchacích ciest). Poskytuje 
dôkaz o priamom negatívnom následku apnoických páuz pri spánkovom apnoe na metabolickú 
kompenzáciu diabetes mellitus a upozorňuje na klinický význam skríningu spánkového apnoe 
u pacientov s diabetom a naopak. Samotná liečba spánkového apnoe môže zlepši1 glykemickú 
kompenzáciu u pacientov s diabetes mellitus 2. typu.

Summary:
The effect of a treatment of sleep apnea on a glycemic control during sleep in a patient with 

type 2 diabetes mellitus
The case report describes the change of glycaemia parameters and swings during sleep in 

a patients with simultaneously occurring obstructive sleep apnoea syndrome and type 2 diabetes 
mellitus. The parameters are evaluated before and after CPAP (continuous positive airways 
pressure) treatment. The result gives the evidence about direct negative consequence of apnoeic 
episodes in sleep apnoea to glycaemia control in diabetic patients. It emphasizes the clinical va-
lue of sleep apnoea screening in patients with type 2 diabetes mellitus  and vice versa. The sleep 
apnoea treatment may improve the glycaemia control in type 2 diabetes mellitus  patients.

Doničová, V., Donič, V., Pallayová, M. Účinok liečby spánkového apnoe na glykémie počas spánku 
u pacienta s diabetes mellitus 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 7, č. 4: 4 –7, 2009.

K6účové slová:

� kontinuálne monitorovanie 
glukózy (CGMS)

� hyperglykémia

� glykemická krivka

� variabilita glykémií

� obštrukčné spánkové apnoe

� chrápanie

� apnoické pauzy

� hypoxémia
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� hyperglycaemia

� glycaemic curve

� glucose variability
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� apnoeic episodes

� hypoxemia

Viera Doničová1, Viliam Donič2,
Maria Pallayová2

1Interná a diabetologická ambulancia, Košice
2Ústav fyziológie a Spánkové laboratórium, Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice

Účinok liečby spánkového apnoe
na glykémie počas spánku u pacienta
s diabetes mellitus 2. typu 
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č. 1). Pacient absolvoval diagnostickú noc bez liečby SA a následne 
počas druhej noci mu bol aplikovaný CPAP prístroj. Boli posudzo-
vané glykemické krivky a hodnoty glykémií.

Na časti polysomnografického záznamu (obr. č. 2) vidíme 
priebehy kriviek fyziologických signálov. Červená krivka elektro-
myografická (EMG), modrá krivka (Micro) zobrazuje záznam chrá-
pania z mikrofónu, ružová úsečka (NAF) znížený prietok vzduchu 
hypopnoe, červená úsečka znázorňuje apnoické pauzy a svetlomodrá 
s číselnými hodnotami saturáciu krvi kyslíkom. Pacient mal počas 
spánku spolu 288 apnoických páuz, z toho 216 obštrukčných a 40 
centrálnych, 333 epizód hypopnoe, apnoe hypopnoe index 83,1/hod 
(AHI – vyjadruje počet apnoických a hypopnoických epizód počas 
l hodiny spánku), saturáciu krvi kyslíkom bola 77 % a maximálna 
desaturácia až 39 %.

U toho istého pacienta na obr. č. 3 vidíme časY polysomnogra-
fického záznamu pri liečbe CPAP. Vymizlo chrápanie na zázname 
z mikrofónu (Micro), hypopnoe aj apnoické pauzy 
(NAF), na pohyboch hrudníka vidíme symetrické 
pohyby bez prítomnosti apnoických páuz (THO) 
a priemerná saturácia krvi kyslíkom stúpla 
z pôvodných 77 na 96 %. Počet apnoických páuz 
z 288 poklesol pri liečbe CPAP iba na 11.

U 50 ročného pacienta s obezitou Yažkého stup-
ňa (BMI 41 kg/ m2) s Yažkým SA (AHI 83,1/ hod) 
a s DM 2. typu pri kontinuálnom monitorovaní 
glykémií vidíme aj počas spánku vzostupy glykémií, 
ktoré majú vzYah k závažným desaturáciám krvi 
kyslíkom (obr. č. 5). Po nasadení liečby CPAP došlo 
k úprave saturácie O2 a k poklesu hladín glukózy 
meranej CGMS (obr. č. 6).

Pri opakovanom monitorovaní diabetického 
pacienta s Yažkým stupňom SA pri liečbe CPAP 
boli zaznamenané stabilné, vyrovnané krivky 
glykémií počas spánku, kým po vysadení CPAP 
liečby došlo k opakovaným nočným vzostupom 
glykémií a to počas dvoch nasledujúcich dní (obr. 
č. 7). Plochy pod hyperglykemickou krivkou sú 
vyšrafované červeno.

Záznam z CGMS ukázal počas spánku noč-
né výkyvy glykémie, ktoré boli pravdepodobne 
podmienené zmenami navodenými apnoickými 
pauzami a s nimi spojenými poklesmi saturácie 
krvi kyslíkom, aktiváciou sympatikového nervo-
vého systému a sekréciou hormónov. Odstránenie 
apnoických páuz pomocou prístroja CPAP viedlo 
k vymiznutiu nočných vzostupov glykémií a po-
klesu nočnej variability glykémie.

Diskusia: 
Epidemiologické štúdie dokazujú častý výskyt 

a zvýšené riziko rozvoja diabetes mellitus u pacien-
tov s SA. Predpokladá sa spoluúčasY viacerých 
faktorov:

1. Chronická intermitentná hypoxia a frag-
mentovaný spánok vedú k zmenám 
v centrálnej kontrole energetického me ta-

Obr. č. 1: Pacient pripravený na celonočné polysomnografické vyše-
trenie má súčasne zavedený snímač pre kontinuálne meranie glyké-
mie (CGMS). Na tvári má upevnenú nazálnu masku CPAP prístroja.

Obr. č. 2: Polysomnografický záznam pacienta s 1ažkým stupňom SA a DM 2. typu 
Sumár: apnoické pauzy 288 (centrálne 40, obštrukčné 216, zmiešané 32); hypopnoe 
333; AHI 83,1/h, priemerná SatO2 77 %; desat max 39 %

Obr. č. 3: Polysomnografický záznam pacienta s 1ažkým stupňom SA a DM 2. typu 
počas liečby CPAP; Sumár: apnoické pauzy 11 (centrálne 8, obštrukčné 3, zmiešané); 
hypopnoe 14; priemerná SatO2 96 %; Avg. Low SpO2: 92 %; desat max 80 %; desat max 
dur: 25,0 s; desat index 5,3/h

mikrozobudenia

chrápanie

obštrukčné apnoe

desaturácie

ÚČINOK LIEČBY SPÁNKOVÉHO APNOE NA GLYKÉMIE POČAS SPÁNKU U PACIENTA S DIABETES…
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 bo lizmu riadenia príjmu stravy, mení sa 
senzitivita na serotonín v hypotalame 
a citlivosY na leptín. Dokázaná je zvýšená 
sekrécia cytokínov ako IL-6, TNF-alfa 
a galších, ktoré zhoršujú glukózovú to-
leranciu a podporujú rozvoj inzulínovej 
rezistencie. Intermitentná hypoxia vedie 
k endoteliálnej dysfunkcii a včasným 
zmenám v mikrocirkulácii, čo narúša 
lipohomeostázu v bunkách, dochádza 
k akcelerovanej ateroskleróze. 

2. Opakované prebúdzanie sa zo spánku 
pri apnoických pauzách, ktoré si pacient 
neuvedomuje, znamená pre organizmus 
stres a je spojené so zvýšenou sekréciou 
katecholamínov, čo je detekovateané v krvi 
aj v moči. 

3. Nerovnováha v autonómnom nervovom 
systéme vedie k narušeniu exkrécie hor-
mónov zasahujúcich do lipolýzy a anabo-
lických pochodov (katecholamíny, kortiko-
idy), zhoršuje poruchy spánku a senzitivitu 
na inzulín.

4. Apnoické pauzy s hypoxiou a fragmen-
táciou spánku ovplyvňujú hypotalamo-
-pituitárnu adrenálnu os: pokles sekrécie 
rastového hormónu (chýba lipolytický 
a anabolický účinok), chýba vzostup ty-
reostimulačného hormónu počas spánku, 
pokles testosterónu a liberínov, vzostup 
sekrécie kortizolu a iné. 

5. Samotná spánková deprivácia vedie 
k zmenám v metabolizme glukózy a to 
v zmysle cca o 30 % pomalšej a nižšej se-
krécie inzulínu pri oGTT a to aj u zdravých 
jedincoch (Spiegel et al. 1999).

Klinický význam čiastkových vedeckých 
zistení poukazuje na závažnosY následkov SA 
u diabetikov a naopak.

Záver:
Prezentovaná kazuistika a výsledky kontinu-

álneho monitorovania glukózy ukazujú okamžitý 
a bezprostredný efekt liečby CPAP na variabilitu 
glykémií. Poukazujú na pravdepodobnosY, že 
nedostatočná kompenzácia pri liečbe diabetes 
mellitus môže byY podmienená koincidenciou 
syndrómu spánkového apnoe.

Na poslednom kongrese IDF (International 
Diabetes Federation) v októbri 2009 v Montre-
ale boli prezentované nové „guidelines“ pre SA 
a diabetes, ktoré odporúčajú skríning diabetes 
mellitus u každého pacienta so SA a naopak 
u obéznych diabetických pacientov vyšetrenie na 
prítomnosY spánkových porúch dýchania (SPD) 
(Shaw et al. 2008).

Obr. č. 4: Priebeh kriviek kontinuálneho merania glukózy z troch dní v jednom grafe 
(tzv. modálny deň) u pacienta s 1ažkým stupňom SA a DM 2. typu pred liečbou CPAP 

Obr. č. 5: Priebeh krivky CGMS u pacienta s 1ažkým stupňom SA a DM 2. typu pred 
nasadením CPAP

Obr. č. 6: Priebeh krivky CGMS u pacienta s 1ažkým stupňom SA a DM 2. typu pri 
nasadení CPAP

ÚČINOK LIEČBY SPÁNKOVÉHO APNOE NA GLYKÉMIE POČAS SPÁNKU U PACIENTA S DIABETES…
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Rozvoj mnohočetných orgánových 
komplikací u mladé pacientky 
s diabetes mellitus 2. typu 

Kazuistika:

Žena, narozena v roce 1972, diabetes mellitus (DM) 2. typu byl 
diagnostikován v 16 letech věku.

Z rodinné anamnézy: matka zemřela ve 36 letech na infarkt 
myokardu, DM 2. typu jí byl diagnostikován náhodně ve 30 letech. 
DM 2. typu měla i matka matky a všichni matčini sourozenci. Otec 
pacientky má rovněž DM 2. typu, je léčen pro anginu pectoris od 40 
let věku. Pacientka má 2 sourozence – mladší sestra je léčena pro 
DM 2. typu od 18 let věku, bratr od 22 let věku.

Z osobní anamnézy: DM 2. typu manifestován v 16 letech věku, 
metabolická kompenzace byla dlouhodobě nedobrá. V úvodu byla 
pacientka léčena asi půl roku perorálními antidiabetiky (gliben-
clamid, metformin), pro nedostatečný efekt terapie však byla velmi 
brzy převedena na konvenční inzulínovou léčbu bez současné léčby 
metforminem, od roku 1994 aplikován intenzifikovaný inzulínový 
režim (krátce působící humánní inzulín 3krát denně+NPH inzulín 
na noc). V roce 2007 byla hodnota C-peptidu 823 pmol/l nalačno, 
1 065 pmol/l po stimulaci.

V 18 letech byla zjištěna hypertenze a zahájena její léčba. Ve 
stejném věku byla zjištěna rovněž smíšená dyslipidémie a zahájena 
léčba fibrátem. Pacientka kouřila od 15 let do roku 2004 (tj. celkem 

17 let) 40 až 50 cigaret denně, po roce 2004 kouření omezila (do 10 
cigaret denně), ale zcela nepřestala kouřit nikdy i přes manifestaci 
chronické obstrukční plicní nemoci.

Až do roku 2007 měla velmi nedobrou adherenci k léčbě. V roce 
2003 poprvé přišla do ambulance pro syndrom diabetické nohy – pre-
gangrénu prstců levé nohy. Byla zjištěna kritická ischémie periferie levé 
nohy a urychleně provedena perkutánní transluminální angioplastika 
těsné preobliterační stenózy a. poplitea vlevo. Po zlepšení prokrvení 
končetiny došlo ke spontánní amputaci gangrenózní špičky 4. prstu 
a zhojily se také defekty na ostatních prstcích, pacientka byla nadále 
bez klaudikačních obtíží. V září 2007 se téměř identická příhoda ode-
hrála na pravé noze – opět v důsledku těsné preobliterační stenózy 
a. poplitea došlo ke vzniku pregangrény na prstcích pravé nohy, po 
angioplastice a zlepšení prokrvení se defekty zhojily. Pacientka měla 
rovněž plně rozvinuté orgánové komplikace diabetu – neproliferativní 
diabetickou retinopatii s makulopatií, ošetřenou laserovou pankoa-
gulací sítnice, a středně těžkou diabetickou neuropatii. Manifestní 
diabetická nefropatie byla poprvé zjištěna v rámci hospitalizace 
v roce 2003, kdy byly hodnoty clearance kreatininu v mezích normy 
a byla přítomna proteinurie kolem 0,5 g/den. Pacientka byla pou-
čena o nutnosti důsledné léčby diabetu a hypertenze. V roce 2007 
byl v rámci další hospitalizace pro syndrom diabetické nohy zjištěn 

Souhrn:
Kazuistika popisuje nedostatečně spolupracující pacientku s diabetes mellitus 2. typu ma-

nifestovaným v 16 letech věku. Při dlouhodobě špatné metabolické kompenzaci došlo ve věku 31 
let k manifestaci mnohočetných orgánových komplikací včetně výrazné a závažné aterosklerózy 
periferních tepen s gangrénou prstců dolních končetin. Pacientka pochází z rodiny s kumulativním 
výskytem diabetes mellitus 2. typu a dalších složek metabolického syndromu.

Summary:
A development of multiple organ complications in a young female patient with type 2 diabetes 

mellitus 
The case presents an inadequately compliant female patient with type 2 diabetes mellitus, 

which manifested at her age of 16. Multiple organ complications including a significant and severe 
atherosclerosis of peripheral vessels with gangrene of toes resulting from a long lasting inadequate 
metabolic compensation developed at the age of 31. The patient comes from a family with a cumu-
lative incidence of type 2 diabetes mellitus and other components of the metabolic syndrome.

Pi6hová, P. Rozvoj mnohočetných orgánových komplikací u mladé pacientky s diabetes mellitus 2. typu. 
Kazuistiky v diabetologii 7, č. 4: 8 –9, 2009.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 2. typu

� syndrom diabetické nohy

� nefropatie

� nedobrá metabolická 
kompenzace

Key words:

� type 2 diabetes mellitus

� diabetic foot syndrome

� nephropathy

� insufficient metabolic 
compensation
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ROZVOJ MNOHOČETNÝCH ORGÁNOVÝCH KOMPLIKACÍ U MLADÉ PACIENTKY S DIABETES MELLITUS…

nefrotický syndrom s proteinurií kolem 8 g/den a renální insuficience 
se vzestupem hodnot kreatininu na 130 µmol/l. V rámci screeningu 
systémové aterosklerózy byla zjištěna i přítomnost aterosklerotických 
plátů v karotických tepnách s hemodynamicky nevýznamnými stenó-
zami v odstupu vnitřních krkavic oboustranně. Předpokládali jsme 
i přítomnost ischemické choroby srdeční, což nebylo možno prokázat 
– pro ischémii dolních končetin nebyla pacientka schopna vyšetření 
bicyklovou ergometrií, farmakologická zátěž nebyla doporučena pro 
současnou chronickou obstrukční plicní nemoc a selektivní korona-
rografii pacientka odmítla.

V dubnu 2008 byl zjištěn karcinom endometria a následně byla 
provedena panhysterektomie. Po operačním výkonu došlo ke zhoršení 
renální insuficience se vzestupem hodnoty kreatininu nad 400 µmol/l, 
proto byla pacientka opět hospitalizována, upravena farmakoterapie 
a zahájena predialyzační příprava včetně vyšití A-V fistule. Pacientka 
následně zlepšila svou adherenci k léčbě, poněkud se zlepšily hodnoty 
krevního tlaku i glykémií. Následně došlo také ke zlepšení hodnot 
renálních parametrů a pacientka je doposud léčena konzervativně, 
se stabilními hodnotami kreatininu kolem 180–200 µmol/l.

Farmakoterapie: 
� intenzifikovaný inzulínový režim: lispro 22-20-20 jednotek s. c., 

NPH inzulín 20-0-0-22 jednotek ve 22 hodin (celkově tedy 104 

jednotek/den), od ledna 2009 lispro 16-16-16 jednotek s. c., 
glargin 38 jednotek ve 22 hodin (celkem 86 jednotek /den)

� antihypertenziva (metoprolol 200 mg, losartan 100 mg, furo-
semid 40 mg, ramipril 10 mg)

� hypolipidemika (atorvastatin 80 mg, fenofibrát 257 mg)
� další terapie (suledoxid, ASA, ticlopidin, vitamín D3 aj.)

Diskuse a závěr:
Z výše uvedeného příběhu vyplývá nedostatečný důraz na léčbu 

diabetu i přidružených onemocnění pacientky z rodiny postižené 
mnohočetným výskytem metabolického syndromu a kardiovaskulár-
ních komplikací v raném věku (úmrtí matky v 36 letech na infarkt myo-
kardu!). U pacientky měla být důsledněji vedena léčba metforminem 
(aY již samostatně nebo v kombinaci s inzulínem) a kladen větší důraz 
na životosprávu a eliminaci dalších rizikových faktorů aterosklerózy. 
Inzulín byl podán původně v relativní indikaci, tj. z důvodu nedosta-
tečné kompenzace na léčbě perorálními antidiabetiky.

Literatura:
Perušičová, J. et al. Léčba inzulínem a diabetes mellitus 2. typu. Brno: 
Facta Medica, 2009.
Perušičová, J. et al. Diabetes mellitus 2. typu. Praha: Galén, 1996.

2003 2007 2008 2009

TK (mmHg) 190/100 200/110 160/90 145/85

tělesná hmotnost (kg) 108 111 106 99

BMI (kg/m2) 35,2 36,2 34,6 32,3

HbA1c (%; dle IFCC) 9,8 10,0 8,1 7,6

triglyceridy (mmol/l) 21,3 16,9 5,2 4,2

celkový cholesterol (mmol/l) 9,4 8,6 6,2 6,1

HDL-cholesterol (mmol/l) 0,88 0,9 0,9 0,86

LDL-cholesterol (mmol/l) 3,87 3,6 3,33 3,1

kreatinin (µmol/l) 96 132 425 186

Tab. č. 1: Laboratorní výsledky
MUDr. Pavlína Pi1hová
Interní klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
e-mail: pavla.pithova@seznam.cz
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LMC – spol. s r. o., Solné 1055, 763 26 Luhačovice
JUDr. Marie Semelová, Bc. Aneta Semelová
tel./fax: 577 132 448, mobil: 604 281 825
e-mail: LMC@luhacovice.cz; m.semelova@seznam.cz

Aktivní účast: souhrn je třeba odeslat do 31. 1. 2010
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společnost ve spolupráci se Slovenskou diabetologickou spoloč-
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Změna humánního inzulínu za premixovaný 
inzulínový analog zlepšila kompenzaci
diabetes mellitus 2. typu 

Kazuistika:

68letá žena s trváním diabetu 20 let, od počátku léčená inzu-
línem. Rodinná anamnéza bez zátěže diabetem, všichni v rodině 
obézní. V osobní anamnéze dva normální porody, klimakterium 
v 50 letech, bez hormonální léčby. Počínající osteoartróza nosných 
kloubů (kyčle, kolena). 

V roce 1989 manifestace diabetu (ve 48 letech) pod obrazem 
hyperosmolárního stavu při těžkém febrilním onemocnění (bron-
chopneumonie). Zavedena inzulínová léčba v konvenčním režimu 
dvou dávek inzulínu DEP 12 a 8 IU. Po propuštění z nemocnice od-
mítla převedení na perorální antidiabetika (PAD), pokus o nasazení 
metforminu byl neúspěšný pro dyspeptické potíže s průjmy. Lačná 
glykémie 6,2 mmol/l, celkový cholesterol 7,2 mmol/l, triglyceridy 
3,18 mmol/l, urea 6,2 mmol/l, kreatinin 86 µmol/l, HbA1c 7,0 % 
(norma DCCT). Albuminurie, glykosurie a ketonurie negativní. 
TK 145/90 mmHg, BMI 33 kg/m2. Další medikace: enalapril 10 mg, 
fenofibrát 200 mg.

Pět let byla pacientka uspokojivě kompenzovaná bez klinických 
komplikací. Terapie změněna na 1 dávku Interdep inzulínu 12 IU.

V roce 1994 se začala kompenzace diabetu zhoršovat – HbA1c 8,2 
%, lačná glykémie 10,8 mmol/l, C-peptid 1 648 pmol/l, hmotnost 107 
kg. Dávka inzulínu byla postupně zvýšena až na 20 IU. V roce 1999 
byla pacientka hospitalizována pro akutní cholecystitidu při choleliti-

áze, následně provedena cholecystektomie. V souvislosti s operačním 
zákrokem byla pacientka převedena na Humulin R 3krát 8 IU a Hu-
mulin N 20 IU. Na tomto režimu nebyla dobře kompenzovaná i přes 
reedukaci v dietě a životním stylu a zavedený selfmonitoring. Dochá-
zelo k výkyvům glykémie směrem nahoru, vzácně i k hypoglykémiím. 
HbA1c dosáhl 13,1 %, celkových cholesterol 7,4 mmol/l, triglyceridy 
4,47 mmol/l, hmotnost 112 kg. Neúspěšně pokračovala úprava dávek 
inzulínu až na 88 IU za den.

V roce 2005 místo NPH inzulínu nasazen dlouhodobě působící 
inzulínový analog glargin v dávce 48 U. HbA1c se snížil na 9,1 %, lačná 
glykémie 10,6 mmol/l, postprandiální glykémie 12,8 mmol/l, celkový 
cholesterol 7,95 mmol/l, triglyceridy 5,2 mmol/l, mikroalbuminurie 80 
mmol/l, C-peptid lačný 1 520 pmol/l, tělesná hmotnost 115 kg.

V roce 2007 lačná glykémie 10,6 mmol/l, postprandiální glykémie 
12,8 mmol/l, HbA1c 9,1 % a tělesná hmotnost 112 kg.

V roce 2008 pro trvalé neúspěchy v léčbě převedena na premi-
xovaný inzulínový analog 50:50 ve 3 denních dávkách 28-14-20 U. 
V průběhu 8 měsíců této léčby došlo k postupnému zlepšování pa-
rametrů kompenzace a poklesu hmotnosti při postupném snižování 
inzulínových dávek.

V roce 2009 hmotnost 105 kg (BMI 36 kg/m2), HbA1c 7,1 % 
(DCCT), lačná glykémie 5,7 mmol/l, postprandiální glykémie 
8,3 mmol/l, C-peptid 1 086 pmol/l, mikroalbuminurie 48,89 mmol/l, 
celkový cholesterol 5,3 mmol/l, triglyceridy 2,93 mmol/l. EKG bez 

Souhrn:
Diabetička 2. typu chronicky špatně kompenzovaná na intenzifikovaném inzulínovém re-

žimu prostřednictvím humánních inzulínů se zásadně zlepšila po převedení na premixovaný 
inzulínový analog v poměru 50:50, včetně redukce celkové denní dávky inzulínu a snížení tělesné 
hmotnosti.

Summary:
A switch from humane insulin to premixed insulin analogue improved a control in a type 2 

diabetes mellitus
A female patient with type 2 diabetes mellitus, in whom an intensified insulin regimen based 

on human insulins did not bring a successful compensation for a long time, significantly improved 
following a switch to a premixed insulin analogue in a 50:50 ratio, including a reduction of a total 
daily dose of insulin and a reduction of her weight.

Krejsová, Z. Změna humánního inzulínu za premixovaný inzulínový analog zlepšila kompenzaci diabetes 
mellitus 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 7, č. 4: 10 –11, 2009.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 2. typu

� intenzifikovaný inzulínový 
režim

� tělesná hmotnost

� premixovaný inzulínový 
analog

� adherence k léčbě

Key words:

� type 2 diabetes mellitus

� intensified insulin regimen

� body weight

� premixed insulin analogue

� treatment adherence

Zdenka Krejsová
Diabetologická ordinace Karlovy Vary
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ZMĚNA HUMÁNNÍHO INZULÍNU ZA PREMIXOVANÝ INZULÍNOVÝ ANALOG ZLEPŠILA KOMPENZACI…

ischémie, vyšetření očního pozadí prokázalo incipientní neprolife-
rativní diabetickou retinopatii. 

Poslední medikace: premixovaný inzulínový analog 50:50
16-8-12 U, ramipril 5 mg, losartan 100 mg, atorvastatin 20 mg, 
fenofibrát 267 mg.

Diskuse a závěr:
Je možné, že na dlouhodobě špatné kompenzaci pacientky se 

podílelo její vytrvalé odmítání metforminu a nedostatečná pohybová 
aktivita při progredující osteoartróze nosných kloubů, kterou poten-
covala vzrůstající obezita. Prokazatelně teprve léčba premixovaným 
inzulínovým analogem 50:50 dokázala vyrovnat glykemické profily, 
snížit HbA1c a redukovat denní dávku inzulínu, včetně snižování 
hmotnosti. Tato skutečnost se stala i určitým stimulem pro pacient ku 
k lepší adherenci k léčbě.

Literatura:

Hainer, V. et al. Základy klinické obezitologie. Praha: Grada, 2004.
Kvapil, M. et al. Nové možnosti léčby diabetu k cílovým hodnotám. 
Inzulín glargin (Lantus) a jeho místo v diabetologii na začátku nového 
tisíciletí. Medicína po promoci 5, speciální číslo: 1–16, 2004.
Pelikánová, T., Alušík, Š., Řehák, V. Diabetologie a vybrané kapitoly 
z metabolismu. Praha: Triton, 2003.
Perušičová, J. et al. Diabetologie 2007. Praha: Triton, 2007.

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

rok 1989 1999 2001 2007 2009

BMI/hmotnost (kg/m2; kg) 33/97 36,5/112 39,2/115 38,5/112 36/105

HbA1c (%; dle DCCT) 7,0 13,1 13,1 9,1 7,1

C-peptid lačný (pmol/l) 1 320 1 648 – 1 520 1 086

celkový cholesterol (mmol/l) 7,2 7,4 7,9 5,3 5,3

triglyceridy (mmol/l) 3,18 4,47 – 5,2 2,93

denní dávka inzulínu (IU, resp. U) 20 44 88 62 36

Tab. č. 1: Laboratorní výsledky pacientky

Zdeněk Susa

Tělo a duše ve zdraví a v nemoci
Kniha esejů o zdraví, lékařích, zdravotnících a zdravotnictví, a především o lidech.
„Kniha doc. MUDr. Zdeňka Susy je zcela mimořádná v několika směrech. Je to dílo zkušeného 

lékaře, který se ve svém profesním životě setkal s medicínou v jejích četných rozmanitostech a který 
dovede poutavě vyjádřit svůj názor. Vyplývá z něho nadhled lékaře, který se zamýšlí nad medicínou jak 
po stránce vědecké, teoretické i praktické, tak také nad její etickou, duševní, duchovní integrální součástí, 
nad komunikační dovedností lékaře či sestry s pacientem, nad řízením lékařské péče, nad alternativními 
praktikami. Aktuální otázky lékařského významu mu poskytují podnět k úvaze o placebu jako projevu 
psychického vlivu. 

Autor dovede obdivuhodně vyjádřit to, co lékař cítí při styku s nemocným a umí pojmenovat vztah k pacientovi, nikoli jen podle 
výsledků z laboratoře a sofistikovaných vyšetření, nýbrž pochopením jeho myšlenek, víry, jeho nejhlouběji uložených starostí i nadějí. 
Lidské tělo i duše mají mnoho vzájemných vztahů, které autor shrnuje do přiléhavého pojmu „medicína souvislostí.“

(Z charakteristiky prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc., prezidenta České lékařské společnosti J. E. Purkyně).

Facta Medica, Brno, 2008. 115×150 mm, měkké desky, lepená, 166 stran, 249 Kč
ISBN 978-80-904260-0-9 (Facta Medica); ISBN 978-80-86057-50-7 (Zdeněk Susa)
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František Musil
Klinika gerontologická a metabolická, FN Hradec Králové 

Souhrn:
Laktátová acidóza je známá komplikace léčby metforminem. V námi prezentované kazuistice 

došlo k rozvoji laktátové acidózy u diabetičky bez známých kontraindikací podávání metfor-
minu. Příčinou laktátové acidózy bylo akutní renální selhání vedoucí ke kumulaci metforminu 
v organismu. Akutní renální selhání bylo pravděpodobně způsobeno kombinací příčin (dehyd-
ratace z nízkého příjmu tekutin při imobilizaci pro zlomeninu zevního kotníku, diuretikum 
podávané k terapii arteriální hypertenze, medikace inhibitorem angiotenzin konvertujícího 
enzymu). Pacientka byla vyléčena kombinací hemodialyzační a infuzní léčby. V dalším průběhu 
léčby diabetu byl s úspěchem nasazen intenzifikovaný inzulínový režim využívající přednosti 
inzulínu Levemir.

Summary:
Levemir given after a serious lactic acidosis accompanied by an acute renal failure in 

a female patient with diabetes treated with metformin
Lactic acidosis is a known adverse risk of metformin treatment. We report case in whom 

lactic acidosis developed during treatment. There were no contraindications to metformin 
treatment. Cause of lactic acidosis was acute renal failure leading to metformin accumulation. 
Acute renal failure was caused by combination of dehydration due to low intake of fluids when 
disabeled because of ankle fracture, concominant diuretic treatment of arterial hypertension 
and angiotensin-converting enzyme inhibitor treatment). Patient was successfully treated by 
combination of haemodialysis and infusion therapy. Patient was than treated by basal-bolus 
insulin therapy with advantage of insulin Levemir.

Musil, F. Levemir nasazený po závažné laktátové acidóze provázené akutním renálním selháním 
u diabetičky léčené metforminem. Kazuistiky v diabetologii 7, č. 4: 12 –14, 2009.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus

� renální selhání

� laktátová acidóza

� metformin

� intenzifikovaný inzulínový 
režim

� detemir

Levemir nasazený po závažné 
laktátové acidóze provázené 
akutním renálním selháním 
u diabetičky léčené metforminem

Key words:

� type 2 diabetes mellitus

� renal failure

� lactic acidosis

� metformin

� basal-bolus insulin therapy

� detemir

Úvod: 

Metformin je perorální antidiabetikum ze skupiny derivátů bi-
guanidu. Je lékem volby v léčbě pacientů s diabetem 2. typu. Velká 
prospektivní studie United Kingdom Prospective Diabetes Study 
(UKPDS) demonstrovala u diabetiků léčených metforminem nižší 
výskyt makrovaskulárních komplikací i mortality z jakékoliv příčiny 
ve srovnání s jinou léčbou diabetu (UKPDS 1998). Tyto závěry vedly 
k ještě většímu rozšíření metforminu jako perorálního antidiabetika. 
Hlavním účinkem metforminu je snížení inzulínové rezistence. Lač-
nou glykémii snižuje metformin útlumem jaterní glukoneogeneze. 

Postprandiální glykémii snižuje metformin stimulací transportu 
glukózy do cílových tkání (hlavně svalové a tukové). Metformin 
zpomaluje také vstřebávání glukózy ve střevě, sám se vylučuje v ne-
změněné podobě ledvinami. Kontraindikacemi pro podávání met-
forminu jsou stavy, které mohou vést ke tkáňové hypoxii či kumulaci 
metforminu nebo laktátu v organismu. Nejčastějšími nežádoucími 
účinky metforminu jsou zažívací obtíže (průjem, bolesti břicha). 
Metformin může vyvolat i laktátovou acidózu. Incidence laktátové 
acidózy při léčbě metforminem je nízká. V literatuře udávaná roční 
incidence těžké laktátové acidózy u diabetiků léčených metforminem 
je 1–5 případů na 100 000 pacientů. Mortalita těžké laktátové acidózy 
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je udávána až 50 % (Nyirenda et al. 2006). Těžká laktátová acidóza 
je charakterizována zvýšením koncentrace laktátu v arteriální krvi 
nad 5 mmol/l, snížením pH krve pod 7,2 a přítomností oběhové 
nestability (Šmahelová 2006). 

Kazuistika:
Nemocná 53letá žena byla v dubnu 2006 přeložena na naše pra-

coviště ze spádového interního oddělení k léčbě závažné laktátové 
acidózy. 

Pacientka trpěla diabetem 2. typu léčeným perorálními anti-
diabetiky (diabetes byl zjištěn v roce 1998), arteriální hypertenzí, 
smíšenou hyperlipidémií, hypofunkční strumou, obezitou (BMI 
33 kg/m2) a cholecystolitiázou. Sérová koncentrace kreatininu byla 
v lednu 2006 v normálním rozmezí (80 µmol/l). Koncentrace glykova-
ného hemoglobinu (HbA1c) byla v lednu 2006 7,0 % (norma do 4 %). 
Pacientka užívala dlouhodobě metformin tbl 1 000 mg v denní dávce 
3 000 mg. V denní dávce 3 000 mg užívala pacientka metformin od září 
2005. Dále pacientka užívala dlouhodobě Diaprel MR tbl (gliklazid 
– denní dávka 90 mg), Tritace tbl (ramipril – v denní dávce 10 mg od 
ledna 2006), Lacipil tbl (lacipidin – denní dávka 4 mg), Lokren tbl 
(betaloxol – denní dávka 20 mg), Rhefluin tbl (amilorid/hydrochloro-
tiazid – denní dávka 2,5/25 mg), simvastatin tbl (denní dávka 20 mg), 
Euthyrox tbl (levothyroxin – denní dávka 150 µg). 

Pacientka byla od 25. března 2006 léčena na chirurgické ambulan-
ci pro zlomeninu zevního kotníku vlevo. Zlomenina zevního kotníku 
byla léčena konzervativně fixací sádrovou dlahou se zákazem došlapo-
vání na postiženou končetinu (doporučené operační léčení zlomeniny 
pacientka odmítla). 13. dubna 2006 byla vyšetřena na chirurgické 
ambulanci pro bolest v levé dolní končetině a náhle vzniklou dušnost 
provázenou slabostí s nemožností se postavit na nohy. Pacientka byla 
odeslána na interní ambulanci pro podezření na plicní embolii a ná-
sledně přijata na interní oddělení. Vstupní glykémie byla 5,4 mmol/l 
ve venózní plazmě. Krátce po přijetí pacientky na interní oddělení 
došlo k poruše jejího vědomí provázené poklesem krevního tlaku. 
Pacientka byla krátce kardiopulmonálně resuscitována, orotrache-
álně zaintubována a napojena na umělou plicní ventilaci. K zvýšení 
krevního tlaku byl lineárním dávkovačem podán noradrenalin, byly 
podány infuze s fyziologickým roztokem. Laboratorně byla zjištěna 
těžká acidóza (arteriální pH 6,64, pCO2 3,4 kPa, pO2 11,4 kPa, kon-
centrace bikarbonátu neměřitelně nízká) a dále bylo zjištěno akutní 
renální selhání (sérová koncentrace kreatininu 843 µmol/l, sérová 
koncentrace urey 27,1 mmol/l). Po zjištění metabolické acidózy byl 
pacientce podán intravenózně roztok s bikarbonátem. K další léčbě 
byla pacientka 13. dubna 2006 přeložena na naši kliniku. Při přijetí 
dominovala klinickému stavu pacientky závažná laktátová acidóza 
(vstupní arteriální plazmatická koncentrace laktátu 31,0 mmol/l, 
vstupní arteriální pH 7,62, pCO2 2,21 kPa, pO2 31,82 kPa, koncen-
trace bikarbonátu 11,8 mmol/l, deficit bazí 16,9 mmol/l). Pacientka 
byla v úvodu hospitalizace léčena intermitentní hemodialýzou (byly 
provedeny celkem 2 dialýzy v prvních dvou dnech hospitalizace – obě 
dialýzy trvaly 3 hodiny), intravenózně byly podávány vysoké dávky 
bikarbonátu a krystaloidů. Glykémie byly korigovány intravenózním 
podáním inzulínu lineárním dávkovačem. Pacientka dostávala paren-
terální a enterální výživu. Při infuzní a hemodialyzační léčbě došlo 
k poklesu sérové koncentrace laktátu, urey a kreatininu na normální 
hodnoty a normalizaci acidobazické rovnováhy. Pacientka byla převe-

dena na plný perorální příjem a diabetes byl léčen intenzifikovanou 
inzulínovou léčbou – krátce působícím analogem NovoRapid (aspart) 
12-12-10 jednotek subkutánně před hlavními jídly a dlouze působícím 
analogem Levemir (detemir) 22 jednotek subkutánně ve 21 hodin 
– a v červnu 2006 byla propuštěna do domácího ošetřování. Pacient-
ka je v současné době léčena intenzifikovanou inzulínovou léčbou 
– přípravkem NovoRapid 8-8-8 jednotek subkutánně před hlavními 
jídly a dlouze působícím inzulínovým analogem Levemir 20 jednotek 
subkutánně ve 21 hodin. Míra kvality léčby diabetu (kompenzace) je 
v současné době dle koncentrace glykovaného hemoglobinu (HbA1c: 
5,1 %, norma do 4 %) uspokojivá. Od června 2006 do současnosti 
klesl BMI pacientky ze 33 na 31 kg/m2 také díky zvolené strategii 
inzulínové léčby, která využívá výhod inzulínových analog (zvláště 
inzulínu Levemir) ve vztahu k tělesné hmotnosti pacienta. 

Diskuse:
Systematickým rozborem prospektivních srovnávacích studií 

a observačních kohortových studií nebylo zjištěno zvýšené riziko 
vzniku laktátové acidózy ani riziko zvýšené koncentrace laktátu 
v krvi při léčbě metforminem ve srovnání s jinou léčbou diabetu. 
V analyzovaných studiích byli metforminem léčeni pacienti bez zná-
mých kontraindikací podávání metforminu (Salpeter et al. 2006). Při 
dodržení kontraindikací podávání metforminu vede k těžké laktátové 
acidóze při léčbě metforminem prakticky vždy akutní interkurentní 
onemocnění (Šmahelová 2006). Dle literárních údajů je to nejčastěji 
akutní průjmové onemocnění, vedoucí k dehydrataci s následným 
akutním renálním selháním. Akutní renální selhání pak vede ke 
kumulaci metforminu v organismu a rozvoji těžké laktátové acidózy 
(Nyirenda et al. 2006; Brassøe et al. 2005). 

V námi prezentované kazuistice došlo k rozvoji laktátové acidózy 
u diabetičky bez známých kontraindikací podávání metforminu. 
Pa cientka užívala metformin v maximální doporučené denní dávce 
3 000 mg. Příčinou laktátové acidózy bylo akutní renální selhání ve-
doucí ke kumulaci metforminu v organismu. Akutní renální selhání 
bylo pravděpodobně způsobeno kombinací příčin. Spouštěcím mo-
mentem byla dehydratace z nízkého příjmu tekutin při imobilizaci pro 
zlomeninu zevního kotníku. Diuretikum podávané k terapii arteriální 
hypertenze dehydrataci dále zhoršilo. Na akutním renálním selhání 
se pravděpodobně podílela i medikace inhibitorem angiotenzin kon-
vertujícího enzymu pro jeho vliv na renální mikrocirkulaci (Wynckel 
et al. 1998). Dále lze uvažovat o nefrotoxickém efektu nesteroidních 
antirevmatik, která pacientka pravděpodobně užívala k ovlivnění 
bolestí při zlomenině zevního kotníku. 

Kumulace metforminu při akutním renálním selhání vedla ke ku-
mulaci laktátu v organismu inhibicí jaterní a renální glukoneogeneze 
metforminem. Na kumulaci laktátu se dále podílela i zvýšená tvorba 
laktátu produkovaného anaerobní glykolýzou při špatném prokrvení 
kosterních svalů v důsledku dehydratace. Vysoká koncentrace lak-
tátu v krvi s acidózou vedla ke kompenzaci acidózy hyperventilací 
s odventilováním CO2. Hyperventilace vedla k subjektivnímu pocitu 
dušnosti. Laktátová acidóza dále zhoršovala funkci krevního oběhu 
(snížením kontraktility myokardu a snížením srdečního výdeje, 
snížením systémového krevního tlaku). Výsledkem byl šokový stav 
s poruchou vědomí vyžadující kardiopulmonální resuscitaci a umělou 
plicní ventilaci. V dalším průběhu hospitalizace došlo k rychlé úpravě 
stavu kombinací hemodialyzační a infuzní léčby. 
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Závěr:

Metformin je nepochybně účinným lékem volby pro většinu 
pacientů s diabetem 2. typu. Riziko těžké laktátové acidózy u diabe-
tiků léčených metforminem minimalizujeme pečlivým posouzením 
vhodnosti léčby u každého pacienta se zaměřením na vyhledání 
přítomných kontraindikací podávání metforminu. Riziko těžké lak-
tátové acidózy dále minimalizujeme předvídáním výskytu možných 
kontraindikací podávání metforminu při akutním interkurentním 
onemocnění, zvláště pak při onemocnění s rizikem dehydratace. 

Pacienti užívající metformin by měli být informováni o vhodnosti 
přechodného vysazení metforminu v průběhu každého akutního 
interkurentního onemocnění. 

Inzulínová léčba, která doplňuje nebo nahrazuje metformin 
v léčbě diabetu, využívá výhod inzulínových analog (zvláště inzulínu 
Levemir) ve vztahu k tělesné hmotnosti pacienta.
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Studie RECORD

V posledních 2 letech jsme byli svědky řady diskusí o kardiovas-
kulárním riziku pacientů léčených preparátem rosiglitazon. Proto 
byly s netrpělivostí očekávány výsledky studie RECORD, která je 
zaměřena právě na ovlivnění kardiovaskulárního rizika diabetiků 
2. typu léčených rosiglitazonem. Jejich zveřejnění jsme se dočkali 
dne 5. června 2009 v New Orleans při příležitosti 69. výročního 
kongresu Americké Diabetologické Asociace (ADA). RECORD 
(Rosiglitazone Evaluated for Cardiovascular Outcomes and Re-
gulation of glycemia in Diabetes) je prospektivní, multicentrická, 
randomizovaná, kontrolovaná klinická studie. Byla designována ke 
srovnání kardiovaskulárního rizika pacientů léčených rosiglitazonem 

v kombinaci s metforminem nebo deriváty sulfonylurey (DSU) oproti 
nemocným léčených kombinací metforminu s DSU. Bylo do ní za-
hrnuto 4 447 pacientů s diabetes mellitus 2. typu (DM2T), kteří byli 
sledováni v 364 centrech v 25 zemích z celého světa. Většina center se 
však nacházela v Evropě včetně České republiky a Slovenska – studie 
tedy byla provedena také u našich pacientů. 

Do studie vstupovali pacienti již léčení monoterapií metforminem 
nebo DSU obou pohlaví, ve věku 40–75 let s nadváhou nebo obezitou 
(BMI > 25,0 kg/m2) a s dekompenzovaným diabetem (HbA1c 7,0 
– 9,0 %; kalibrace DCCT). Mezi vylučující kritéria byla zahrnuta 
hospitalizace pacienta pro kardiovaskulární příhodu v posledních 
třech měsících, plán kardiovaskulární intervence a anamnéza obě-
hového srdečního selhání.

Souhrn:
Cílem léčby diabetika je jeho plnohodnotný a aktivní život, který se svou délkou a kvalitou co 

nejvíce blíží pacientům bez diabetu. Jelikož většina diabetiků 2. typu umírá na kardiovaskulární 
choroby nebo je jejich následky předčasně invalidizována, je kardiovaskulární riziko diabetiků 
2. typu a možnosti jeho ovlivnění centrem zájmu diabetologů. Studie RECORD prokázala kar-
diovaskulární neutralitu rosiglitazonu ve srovnání s metforminem a deriváty sulfonylurey. Počet 
hospitalizací z kardiovaskulárních příčin a úmrtí z kardiovaskulárních příčin byl bez rozdílu 
mezi pacienty léčenými rosiglitazonem ve srovnání s pacienty léčenými metforminem a deriváty 
sulfonylurey. Studie RECORD také prokázala signifikantní zvýšení srdečního selhání při léčbě 
rosiglitazonem ve srovnání s léčbou metforminem a deriváty sulfonylurey.

Summary:
The effect of rosiglitazon treatment on a cardiovascular risk in patients with type 2 diabetes 

– results of the RECORD study
A fully valuable and active life, which length and quality almost approaches the life of patients 

without diabetes, should be the aim of the treatment of diabetic patients. As most of type 2 diabetic 
patients die from cardiovascular diseases or they are prematurely handicapped by their conse-
quences, the diabetologists are focused on the cardiovascular risk and its possible modification in 
type 2 diabetic patients. The RECORD study showed a cardiovascular neutrality of rosiglitazon 
compared to metformine and sulphonylurea derivates. There was no difference between the number 
of hospitalizations and deaths caused by cardiovascular complications in patients treated with 
rosiglitazon and those treated with metformine and sulphonylurea derivates. The RECORD study 
also showed the significant improvement of a heart failure during the treatment with rosiglitazon 
compared to metformine and sulphonylurea derivates treatment.

Szabó, M. Vliv léčby rosiglitazonem na kardiovaskulární riziko diabetiků 2. typu – výsledky studie 
RECORD. Kazuistiky v diabetologii 7, č. 4: 15 –18, 2009.

Klíčová slova:

� kardiovaskulární riziko

� hospitalizace z kardio-
vaskulárních příčin

� smrt z kardiovaskulárních 
příčin

� srdeční selhání

� výskyt zlomenin

� výskyt malignit

Key words:

� cardiovascular risk

� hospitalization caused 
by cardiovascular 
complications

� death caused by cardiovas-
cular complications

� heart failure

� incidence of fractures

� incidence of malignancies

Marcela Szabó
Městská nemocnice Neratovice

Vliv léčby rosiglitazonem na 
kardiovaskulární riziko diabetiků
2. typu – výsledky studie RECORD 
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Pacienti léčení maximálními tolerovanými dávkami metforminu 
nebo DSU (glibenklamid, gliclazid, glimepirid) byli randomizováni 
do skupiny s přidáním rosiglitazonu (2 220 diabetiků) či s přidáním 
metforminu nebo DSU (2 227 diabetiků) (viz obr. č. 1). 

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

V základních charakteristikách (věk, pohlaví, trvání a kompenza-
ce diabetu, BMI, anamnéza ICHS, počet kuřáků, krevní tlak, hladiny 
sérových lipidů) se oba srovnávané soubory podstatně nelišily (viz 
tab. č. 1). Stejně tak počet pacientů léčených statiny, fibráty, ACEI, 

sartany, beta-blokátory, diuretiky, blokátory Ca kanálů a antiagre-
gancii byl v obou skupinách srovnatelný.

Primárním sledovaným cílem bylo srovnání počtu hospitalizací 
z kardiovaskulárních příčin a počtu úmrtí z kardiovaskulárních pří-
čin mezi pacienty léčenými rosiglitazonem vs. metforminem a DSU. 
Za důvod hospitalizace z kardiovaskulárních příčin byl považován 
infarkt myokardu, srdeční selhání, cévní mozková příhoda včetně 
tranzitorní ischemické ataky, nestabilní angina pectoris, neplánovaná 
kardiovaskulární revaskularizace a amputace končetiny. Za kardio-
vaskulární příčinu smrti bylo považování úmrtí z důvodu infarktu 
myokardu, srdečního selhání, cévní mozkové příhody, náhlé smrti, 
další akutní cévní příhody, ostatní úmrtí z kardiovaskulárních příčin 
a také smrti z neznámých příčin. Sekundární cíle tvořily jednotlivé 
příhody samostatně – smrt z kardiovaskulárních příčin, infarkt 
myokardu, srdeční selhání, cévní mozková příhoda; dále souhrnně 
smrt z kardiovaskulárních příčin + infarkt myokardu + cévní moz-
ková příhoda; dále celková mortalita a řada dalších cílů. Sledována 
byla také bezpečnost léčby (zejména závažné nežádoucí příhody, 
malignity a zlomeniny).

Vstup pacientů do studie proběhl od dubna 2001 do dubna 2003; 
poslední kontroly pacientů se uskutečnily v prosinci 2008. Průměrná 
doba sledování byla 5,5 let a po té se výskyt primárního sledovaného 
cíle mezi skupinou léčenou rosiglitazonem a kontrolní skupinou 
statisticky nelišil. Ve skupině léčené rosiglitazonem byl výskyt hos-
pitalizací z kardiovaskulárních příčin a úmrtí z kardiovaskulárních 
příčin 321 vs. 323 ve skupině léčené metforminem a DSU (p=0,93) 
(viz obr. č. 2). 

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

Obr. č. 1: Profil studie

STUDIE RECORD

původně metformin původně DSU

+rosiglitazon +DSU +rosiglitazon +metformin

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

věk (roky) 57±8 57±8 60±8 60±8

pohlaví (muži, %) 54 53 49 51

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

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

BMI (kg/m2) 33±5 33±5 30±4 30±4

anamnéza ICHS (%) 15,3 14,8 19,2 20,1

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

anamnéza IM (%) 4,5 5,6 4,9 4,6

kuřáci (%) 17,8 17,6 14,9 13,3

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

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

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

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

Tab. č. 1: Základní charakteristika souboru
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Obr. č. 5: CMP (fatální + nefatální)Obr. č. 2: Primární cíl (počet hospitalizací z kardiovaskulárních 
příčin a počet úmrtí z kardiovaskulárních příčin)

rosiglitazonem vs. 63 ve skupině kontrolní (p=0,10) (viz obr. č. 5). 
Souhrnně úmrtí z kardiovaskulárních příčin, infarktů myokardu 
a cévních mozkových příhod proběhlo 154 ve skupině diabetiků 
léčených rosiglitazonem vs. 165 ve skupině kontrolní (p=0,50) (viz 
obr. č. 6); úmrtí ze všech příčin bylo 136 ve skupině léčené rosigli-
tazonem vs. 157 ve skupině kontrolní (p=0,19). Dle očekávání byl 

statisticky významně vyšší výskyt městnavého srdečního selhání ve 
skupině léčené rosiglitazonem oproti skupině kontrolní (61 vs. 29; 
p=0,001) (viz obr. č. 7), což je již dříve známý skupinový nežádoucí 
efekt glitazonů. 

Bezpečnost léčby: celkový počet malignit byl 126 u pacientů léče-
ných rosiglitazonem vs. 148 u pacientů ze skupiny kontrolní (p=0,20), 

Obr. č. 3: Úmrtí z KV příčin

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

Obr. č. 6: KV smrt, IM nebo CMP

Obr. č. 7: Srdeční selhání (fatální + nefatální)

STUDIE RECORD
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STUDIE RECORD

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

Závěr:
Studie RECORD prokázala vliv léčby rosiglitazonem na kar-

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

MUDr. Marcela Szabó
Městská nemocnice Neratovice
Alšova 462
277 11 Neratovice
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Inzulínová analoga v léčbě diabetiků 
2. typu – významný vliv spolupráce 
pacienta na průběh a úspěšnost léčby 

Úvod:

Diabetes mellitus 2. typu je chronické progresivní metabolické 
onemocnění, které se manifestuje za přítomnosti dvou abnormalit: 
inzulínové rezistence a inzulínové deficience, kterou charakteri-
zuje kvalitativní a kvantitativní porucha sekrece inzulínu v beta 
buňkách.

Ve studii UKPDS Holman prokázal, že u pacientů léčených 
dietou, sulfonylureou (SU) či metforminem dochází k 4% poklesu 
funkce beta buněk za rok. Tento proces vyčerpání beta buněk pak 
vede k potřebě léčby inzulínem. Intezifikovaná léčba inzulínem 
v režimu bazál-bolus dnes patří mezi základní taktiky inzulinoterapie 
u diabetes mellitus (DM) 2. typu.

Kazuistika 1
Pacient, narozený v roce 1948, byl odeslán do diabetologické 

ambulance pro primozáchyt diabetes mellitus při preventivní pro-

hlídce na podzim 1999. V té době měl již minimálně 8 let hmotnost 
109 kg (BMI 36,55 kg/m2). Pro jiné nemoci se v předchozím období 
dlouhodobě neléčil. Při preventivní prohlídce měl zjištěnu také do 
té doby neléčenou hypertenzi.

Rodinná anamnéza zaznamenala diabetes mellitus u staršího 
bratra a otce. Pacient pracoval v dělnické profesi v ranním provozu, 
kouřil asi 20 cigaret denně od 18 let. V době stanovení diagnózy byla 
glykémie nalačno 11,88 mmol/l, HbA1c 9,5 % (DCCT; přepočet na 
nové jednotky IFCC 8,1 %).

Léčba byla zahájena edukací o redukční dietě a terapií metfor-
minem s postupným zvýšením dávky, což nemocný dobře toleroval. 
Při poslední návštěvě na jaře 2002 měl hmotnost 100 kg (BMI 
33,44 kg/m2), glykémie nalačno 7,1 mmol/l, HbA1c 4,5 % (IFCC; 
6,2 % DCCT), lipidogram byl v normě. Medikace: metformin 2krát 
850 mg, enalapril 2krát 10 mg.

Pacient dispenzární péči přerušil a do ambulance byl znovu 
odeslán až koncem roku 2006, a to opět po preventivní prohlídce. 
V té době měl manifestní klinické projevy hyperglykémie – žízeň, 

Souhrn:
Kazuistiky popisují průběh léčby dvou pacientů s diabetes mellitus 2. typu, u kterých po 

několika letech neléčeného onemocnění bylo nutno v důsledku selhání sekrece inzulínu zahájit 
léčbu inzulínem. Využití intenzifikované léčby s novými bazálními inzulíny podpořené kvalitním 
selfmonitoringem glykémií umožnilo u jednoho pacienta stabilizovat velmi dobrou kompenzaci 
s regresí bolestivé formy diabetické polyneuropatie, zatímco u dalšího pacienta stejná taktika léčby 
při neochotě ke změně životního stylu nezlepšila jeho kompenzaci a ke změně jeho postoje nedošlo 
ani přes vznik bolestivé formy ischemické choroby srdeční.

Summary:
Insulin analogues in the treatment of patients with type 2 diabetes mellitus – significant effect 

of patient’s compliance on the progress and success of the treatment 
Our cases describe the progress of treatment in two patients with type 2 diabetes mellitus who 

following several years of being untreated demanded insulin therapy because of a failure of insu-
lin secretion. The use of the intensified treatment with new basal insulins supported by a quality 
self-monitoring of glycemia enabled to stabilize a very good compensation with a regression of 
a painful form of a diabetic polyneuropathy in one patient while in other patient, who was unwilling 
to change his life style, the same strategy did not improve the compensation and he did not change 
his attitude even following a development of a painful form of an ischemic heart disease.

Račická, E. Inzulínová analoga v léčbě diabetiků 2. typu – významný vliv spolupráce pacienta na průběh 
a úspěšnost léčby. Kazuistiky v diabetologii 7, č. 4: 19 –22, 2009.
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Eva Račická
Diabetologická a interní ambulance, Ostrava

KazuDia_4-09.indd   19 14.12.2009   7:34:45



20 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 4/2009

polyurii, pokles hmotnosti v průběhu posledních 6 měsíců o 8 kg! 
Ale tyto potíže ho nemotivovaly k návštěvě praktického lékaře či 
diabetologa.

Laboratorní vyšetření: glykémie nalačno 15,30 mmol/l, HbA1c 
8,9 % (IFCC), triglyceridy 1,27 mmol/l, celkový cholesterol 4,9 mmol/ l, 
HDL-cholesterol 1,17 mmol/l, moč ketolátky ++, glykosurie ++++, 
TK 200/100 mmHg.

Jeho hmotnost byla 102 kg (BMI 34,1 kg/m2), což znamenalo, že 
v době bez léčby se musela zvýšit až na 110 kg.

Vzhledem ke klinickému stavu byl odeslán do nemocnice a za 
hospitalizace byla zahájena intenzifikovaná léčba inzulínem: 
Actrapid 3krát denně (dávka 16-12-12 IU) a na noc Insulatard 16 IU 
(0,53 IU/  kg)+metformin 2krát denně 500 mg.

V ambulanci byla léčba doplněna o selfmonitoring glykémií. 
Za 4 měsíce se hmotnost pacienta zvýšila pouze o 2 kg na 104 kg 
(BMI 34,78 kg/m2); glykémie nalačno 7,9 mmol/l, glykemický profil 
7,3..11,2..4,1..6,9..5,4..6,2..5,8 mmol/l, HbA1c 6,5 % (IFCC).

Pacient chtěl léčbu inzulínem ukončit, aby mohl užívat pouze 
tablety. Provedli jsme odběr na vyšetření C-peptidu nalačno a po 
stimulaci standardní snídaní: zaznamenané hodnoty 672–998 pmol/l. 
Toto svědčilo pro pokles sekrece inzulínu v období bez léčby DM 
a výsledek tedy neumožňoval ukončit inzulinoterapii. 

V dalším období ale opět nebyla spolupráce s pacientem dob-
rá. I přes reedukaci o zásadách diabetické diety svůj jídelníček 
doporučenému dietnímu režimu nepřizpůsoboval a neprováděl 
doporučený selfmonitoring glykémií. Na konci roku 2007 byla po 
roce léčby inzulínem jeho hmotnost 112 kg (BMI 37,45 kg/m2), 
HbA1c 8,4 % (IFCC), glykémie nalačno 12,8 mmol/l. Glykemický 
profil 11,2..10,6..8,4..12,8..11,8..11,8..8,7 mmol/l. Dávka inzulínu byla 
průběžně navyšována s cílem úpravy zhoršujících se hyperglykémií: 
Actrapid+Insulatard 50+20 IU/den, tedy 0,62 IU/kg/den. Dávku 
metforminu pacient toleroval jen do 1 000 mg/den, a to pouze formu 
Glucophage XR, při vyšší dávce si stěžoval na průjmy.

Pro vznik typických projevů ponámahové anginy pectoris byl 
odeslán do kardiologické ambulance. Byla provedena SKG s diagnos-
tickým závěrem multivessel disease (hraniční stenóza na proximální 
RIA 60–70 %; změny na ACD pod hranicí významnosti). Byl do-
poručen konzervativní postup v léčbě a provedení dalších vyšetření 
(SPECT, IVU), která však pacient odmítl a přes doporučení redukce 
hmotnosti a nekouření nezměnil ani svůj životní styl. 

V té době odešel do důchodu. Jeho zdravotní stav se dále vý-
znamně zhoršil v únoru 2008, kdy se objevila ataka nestabilní anginy 
pectoris; byl hospitalizován. Provedená emergentní koronarografie 
nepotvrdila akutní infarkt myokardu, byly popsány jen hraniční 
změny v povodí RIA a ACD. Poté již pacient absolvoval doporučená 
vyšetření. SPECT: bez průkazu regionální zátěžové hypoperfuze 
levé komory. Ergometrie: klinicky a graficky test negativní. Doppler 
karotid: pokročilé aterosklerotické postižení levého karotického bul-
bu, bez detekce hemodynamicky významné stenózy. Doppler tepen 
dolních končetin: normální trifazické průtokové křivky, nejedná se 
o ischemickou chorobu dolních končetin.

Tato bolestivá ataka ischemické choroby srdeční již pacienta 
motivovala ke změně v jeho návycích v jídle. Svou fyzickou aktivitu 
zvýšil také díky tomu, že začal pracovat jako strážný na směny, včetně 
nočních. V červnu 2008 byla jeho hmotnost 103 kg (BMI 34,44 kg/m2), 
HbA1c 6,4 % (IFCC) a dávku inzulínu bylo možno snížit – Actrapid 
30 IU a Insulatard 16 IU, tedy 46 IU/den, resp. 0,44 IU/kg.

Vzhledem k časovému režimu pacienta jsme se rozhodli zahájit 
léčbu inzulínovými analogy, jednak jako prevenci hypoglykémií, 
jejichž lehčí projevy měl v době odpoledních i nočních směn, ale 
také jako flexibilnější režim v době nepravidelného stravování při 
různých pracovních směnách. V červnu jsme tedy léčbu upravili na 
detemir (Levemir) 24 U a aspart (NovoRapid) 7-7-7 U+metformin 
(Glucophage XR). Kontrolní profily nebyly ještě zcela optimální, 
glykémie v rozmezí od 8 do 9,1 mmol/l. Po 6 týdnech byla hodnota 
HbA1c 6,1 % beze změny hmotnosti. 

Příznivý trend v úpravě kompenzace však již nepokračoval, neboY 
pacient brigádu ukončil, odjel na dovolenou (jednalo se o dva zájezdy 
k moři, kde měl pobyt zajištěný v režimu all inclusive) a jakýkoliv 
kontakt s ambulancí přerušil. Při kontrole koncem září měl hmotnost 
104,5 kg a BMI 35,1 kg/m2, glykémie nalačno 10,0 mmol/l, HbA1c 

7,8 %. Byl opět poučen o významu úpravy kompenzace diabetu jako 
prevenci progrese závažných změn na koronárních tepnách, které již 
byly prokázány při opakované koronarografii. V tomto období opět 
přestal provádět pravidelný selfmonitoring glykémií, vrátil se ke 
svým původním stravovacím návykům a do práce znovu nenastoupil. 
Protože ani po 6 měsících léčby inzulínovými analogy se kompen-
zace pacienta nezlepšila (glykémie nalačno 13,6 mmol/l, glykemický 
profil 13,3..10,3..10,3..12,2..14,1..12,4 mmol/l, HbA1c 8,6 %, hmotnost 
106 kg), léčbu jsme ukončili. 

Nyní je pacient léčen intezifikovaným režimem humánními 
inzulíny (Actrapid v dávce 40 IU a Insultard 36 IU/den), metformi-
nem (Glucophage XR 1 000 mg), moxonidinem (Cynt 1×0,4 mg), 
telmisartanem (Micardis 1×80 mg), atorvastatinem (Sortis 1×40 mg), 
bisoprololem (Concor 1×5 mg) a indapamidem (Indap l tbl). V lednu 
2009 byl HbA1c 8,7 %, glykémie nalačno 15,1 mmol/l.

Nemocný je se svým stavem spokojený, jeho hmotnost mu nevadí, 
ani ho neznepokojují vysoké glykémie, které si sleduje pouze nahodile. 
Možným důvodem jeho spokojenosti může být fakt, že od února 2008 
neměl znovu projevy anginy pectoris.

Kazuistika 2
Pacient narozený v roce 1942, v jeho osobní anamnéze se ne-

vyskytují závažná onemocnění. V rodině mají diabetes mellitus 2. 
typu bratr a otec.

DM byl pacientovi zjištěn v ambulanci praktického lékaře při 
preventivní prohlídce v roce 1999. Praktický lékař zahájil léčbu 
glibenclamidem 15 mg/den a metforminem 2krát 1 000 mg, byla 
zahájena i terapie hypertenze. V té době měl pacient hmotnost 90 kg 
a BMI 32,3 kg/m2. Na pravidelné odběry krve nechodil. Na podzim 
roku 2004 měl vysoké teploty a pro nález akutní infekce močových 
cest byl, i vzhledem k velmi špatným výsledkům krevních odběrů, 
odeslán do nemocnice – glykémie nalačno 24,1 mmol/l, HbA1c 
8,5 % (IFCC; 9,9 % DCCT), ketolátky v moči ++, pokles hmot-
nosti asi o 5 kg na 85 kg (BMI 30,5 kg/m2). Pacient si pak zpětně 
uvědomoval, že měl již po dobu několika měsíců pocit větší únavy, 
častěji chodil močit.

V nemocnici byla zahájena intenzifikovaná léčba inzulínem. Pa-
cient však tuto léčbu odmítl. Důvodem bylo, že ji považoval za příliš 
složitou vzhledem ke své profesi (podnikatel). Požadoval jednodušší 
terapii a akceptoval léčbu inzulínem maximálně dvakrát denně. Z ne-
mocnice byl propuštěn s medikací Mixtard 40 HM 28-16 IU a met-
formin 2×850 mg a byl odeslán do diabetologické ambulance. 

INZULÍNOVÁ ANALOGA V LÉČBĚ DIABETIKŮ 2. TYPU – VÝZNAMNÝ VLIV SPOLUPRÁCE PACIENTA…
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Museli jsme pacienta informovat o základech diabetické diety 
a selfmonitoringu glykémií, který do té doby nepraktikoval. Také 
jsme ho poučili, že pro jeho pracovní vytížení by byla vhodnější 
intezifikovaná léčba inzulínem, ale pacient jakoukoliv změnu odmí-
tal. Taktika léčby, kterou si zvolil, však byla pro jeho profesní život 
naprosto nevhodná. Nebyl schopen dodržovat pravidelnost v jídle, 
která je při léčbě premixovaným inzulínem nezbytná, ani intervaly 
mezi aplikací inzulínu a jídlem, tak jak to vyžadují farmakokinetické 
a farmakodynamické vlastnosti humánního premixovaného inzulínu. 
Měl časté hypoglykémie a při namátkových měřeních často zjišYoval 
také vysoké hodnoty glykémií. Jeho hmotnost se zvýšila na 88 kg 
(BMI 29,38 kg/m2). Ani po 6 měsících léčby se kompenzace významně 
nezlepšila, HbA1c byl 8,4 % (IFCC), glykémie nalačno 10,3 mmol/l, 
dávka inzulínu 30+16 IU, tedy 0,52 IU/kg.

V této době se začaly intermitentně objevovat bolestivé projevy 
diabetické senzitivní polyneuropatie. Po diskusi o zjištěné diagnóze 
a stavu kompenzace nakonec pacient svolil k léčbě inzulínem třikrát 
denně, protože trval na večerní dávce premixovaného inzulínu. 
V dalším období byla terapie změněna na Actrapid ráno a v poledne 
a Mixtard 40 HM večer v celkové dávce 32+16 IU tedy 0,54 IU/kg.

Stav se mírně zlepšil, HbA1c poklesl na 7,4 % (IFCC), hmotnost se 
stabilizovala na 88 kg. Protože tato změna inzulínového režimu měla 
minimální vliv na klidové bolesti dolních končetin, které pacienta ne-
pravidelně obtěžovaly, koncem roku 2005 souhlasil se změnou terapie. 
Byla zahájena léčba kombinací analog aspart (NovoRapid) a detemir 
(Levemir), pacient zahájil intenzivní selfmonitoring glykémií a naučil 
se aktivně sám upravovat dávky krátkodobě působícího analoga.

Během roku 2006 se HbA1c upravil na 5,1 %, dávka inzulínu 
aspart (NovoRapid) 3krát denně a detemir (Levemir) jednou den-
ně byla 16-20+16 U, v průměru 0,43 U/kg. Další léčba: metformin 
(2×850 mg), felodipin (1×5 mg), simvastatin (1×20 mg), perindopril 
(1×4 mg).

Pacient snížil svou hmotnost na 81 kg (BMI 28,6 kg/m2), došlo 
k regresi bolestivé formy polyneuropatie. V dalších letech si udržuje 
velmi dobrou kompenzaci i hmotnost – HbA1c 4,5–4,7 %, BMI 
28,6 kg/m2, průběh diabetu je bez hypoglykémií a bez recidivy bo-
lestivé formy polyneuropatie.

Diskuse:

Základním cílem léčby diabetes mellitus je odstranění manifest-
ních příznaků dekompenzace DM. Výsledky velké klinické studie 
UKPDS, která sledovala diabetiky 2. typu, potvrdily, že je nutno 
léčit i asymptomatickou hyperglykémii, neboY zvyšuje u sledova-
ných pacientů riziko vzniku a progrese mikrovaskulárních, a také 
makrovaskulárních komplikací; dále bylo prokázáno, že intenzivní 
léčba hyperglykémie riziko mikrovaskulárních komplikací snižuje. 
Výsledky následného desetiletého sledování, které navazovalo na 
studii UKPDS, potvrdily, že u skupiny takto léčených pacientů se dále 
snížilo riziko mikrovaskulárních komplikací a bylo zaznamenáno 57% 
snížení výskytu všech větších kardiovaskulárních příhod. 

Jak ukazuje první kazuistika, v období 2000–2006, kdy se pacient 
s diabetem neléčil, došlo k významnému vyčerpání jeho inzulínové 
sekrece. Byla prokázána přítomnost aterosklerotických změn v jeho 
koronárním řečišti, které se manifestovaly nejprve ponámahovou 
a pak již i nestabilní anginou pectoris, a také na karotických tepnách. 
Krátkodobé zlepšení kompenzace, které následovalo, bylo způsobeno 
zejména změnou jeho postoje k léčbě diabetu – úpravou diety, fyzické 
aktivity, po krátkou dobu i využitím potenciálu inzulínové léčby, aY 
již humánními inzulíny či analogy.

Na konci roku 2008 však bohužel účinnost léčby inzulínem u tohoto 
pacienta selhává, neboY opět stoupá jeho hmotnost i hodnoty HbA1c, 
pacient neprovádí doporučený selfmonitoring glykémií. Ani sdělení 
diagnózy ICHS a nález aterosklerotických změn i v karotickém po-
vodí nevedou pacienta ke změně jeho životního stylu a postoji k jeho 
chronickému onemocnění, ač varování před závažnými následky těchto 
nálezů slyší jak v diabetologické, tak v kardiologické ambulanci.

Druhá kazuistika pak popisuje pacienta, kterého k doporučené 
vhodné léčbě diabetu přivedla až bolestivá forma mikrovaskulární 
komplikace základního onemocnění. Při aktivně prováděném selfmo-
nitoringu glykémií a využití vlastností inzulínových analog docílil 
nejen dobré laboratorní kompenzace, ale zejména zlepšení kvality 
svého života, neboY jak sám konstatoval, cítí se dobře, je spokojený se 
stabilním poklesem hmotnosti a vymizením bolestivé polyneuropatie 
dolních končetin.

Graf č. 1: Vývoj kompenzace diabetu a hmotnosti – kazuistika 1
Ani terapie humánními inzulíny či inzulínovými analogy nevyřeší 
non-compliance pacienta

Graf č. 2: Vývoj kompenzace diabetu a hmotnosti – kazuistika 2
Využití vhodného režimu a inzulínových analoga může podpořit 
compliance pacienta
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Závěr:

Cílem léčby diabetu je snížit morbiditu a mortalitu a také zajistit 
zlepšení kvality života. Jde vždy o léčbu komplexní, neboY je nutno 
léčit nejen hyperglykémii, ale také obezitu, dyslipidémii a hypertenzi. 
Jak ukazují tyto dvě kazuistiky rozdílných pacientů se stejnou diagnó-
zou a délkou trvání nemoci, léčba hyperglykémie novými inzulínovými 
analogy umožňuje bezpečně docílit cílové hodnoty kompenzace, 
regrese přítomných manifestních komplikací a zlepšit kvalitu života, 
ale ani tato léčba nevyřeší primární non-compliance pacienta.

Literatura:
Holman, R. R., Paul, S. K., Bethel, M. A. et al. 10-year follow-up 
intensive glucose control in type 2 diabetes. N Engl J Med 359, 15: 
1577–1589, 2008.
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MUDr. Eva Račická
Diabetologická a interní ambulance
Vratimovská ulice
707 02 Ostrava-Kunčice 
e-mail: eva.racicka@centrum.cz

Kvapil, M., Adamíková, A., Anděl, M. et al. Konsensus k léčbě inzu-
linovými analogy. DMEV 11, 3 (příloha): 1–7, 2008.
UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Intensive blood-
-glucose control with sulpohnylureas or insulin compared with conven-
tional treatment and risk of complications in patients type 2 diabetes 
(UKPDS 33). Lancet 352, 9131: 837–853, 1998.

15. ročník postgraduálního semináře „Aktuality v diabetologii“ 
pro praktické lékaře, internisty a diabetology

Dr. Eliška Skalková z nakladatelství Facta Medica zde měla 
možnost představit zcela novou publikaci Léčba inzulinem a dia-
betes mellitus 2. typu, jež vznikla na základě přednášek a diskusí 
minulého ročníku poděbradského postgraduálního diabetologic-
kého semináře.

Pěkně vypravená publikace 11 autorů pod pořadatelským ve-
dením prof. Perušičové na více než 230 stranách hledá odpověg na 
tři klíčové otázky: Zda je léčba inzulínem indikována u diabetiků 
2. typu, kdy má být zahájena a u kterých nemocných preferovat 
monoterapii inzulínem a kdy naopak přistoupit spíše ke kombi-
nační léčbě spolu s PAD?

Autoři jsou si vědomi, že jde o téma nesnadné, na které ani 
ve světovém písemnictví nepanují jednotné názory. Chápou jej 
však jako příležitost podívat se na problematiku z různých úhlů 
pohledu, a to nejen z pohledu velkých klinických studií a tvrdých 
dat podložených důkazy, ale i z hlediska vlastní ambulantní praxe 
a osobní zkušenosti. Výsledkem je pak velmi zajímavá a podnětná 
kniha, která stojí za pročtení.

(red)

Podzimní dny jsou v Poděbradských lázních prostě kouzel-
né, kolonáda a stromy s barvícím se listím, poklidná atmosféra, 
pohoda. V listopadovém termínu se však do Poděbrad sjíždějí 
diabetologové ze širokého okolí z jiného důvodu, než je poklidná 
relaxace a odpočinek. Tou dobou se totiž pravidelně koná setkání 
organizované Interní klinikou 2. LF UK a FN Motol (pod záštitou 
České diabetologické společnosti).

Odborná koordinátorka této akce, osoba prodchnutá invencí 
a mnoha nápady, prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, CSc., vždy 
připraví, krom zajímavého programu a odborně fundovaných 
přednášejících hostů, také nějaké překvapení navíc.

Letos se tak seminář konal ve znamení kamene a jeho symbo-
lického významu z mnoha různých úhlů pohledu. 
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ACCOMPLISH a STAR-LET
– soumrak thiazidů

Přehled studie ACCOMPLISH
Originální publikace:
Jamerson, K., Weber, M. A., Bakris, G. L. et al.; ACCOMPLISH Trial Investigators. Benazepril 
plus Amlodipine or Hydrochlorothiazide for Hypertension in High-Risk Patients. N Engl J Med 
359, 23: 2417–2428, 2008.

Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance, Krnov

Cíl studie: 

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

Metodika: 
V randomizované, dvojitě zaslepené studii bylo celkem 11 506 

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

Výsledky: 
Výchozí charakteristiky obou skupin byly podobné. Studie 

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

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

Závěry: 
Kombinace benazepril-amlodipin byla v redukci kardiovaskulár-

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

Obr. č. 1: Podíl pacientů, u kterých došlo během studie ACCOMP-
LISH k výskytu primárního endpointu
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STUDIE ACCOMPLISH A STAR-LET

Přehled studie STAR-LET
Originální publikace:
Bakris, G., Molitch, M., Zhou, O. et al.; Study of Trandolapril/Verapamil SR and Insulin Resistance 
Investigators. Reversal of Diuretic-Associated Impared Glucose Tolerance and New-Onset Diabetes: 
Results of the STAR-LET Study. J Cardiometab Syndr 3, 1: 18–25, 2008.

Cíl:

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

Metodika:
Primárním sledovaným parametrem studie byla změna glykémie 

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

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

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

Závěry:

Studie STAR-LET prokázala, že zhoršení kontroly glykémie, ke 
kterému došlo vlivem léčby hypertenze pomocí kombinace zahrnující 
hydrochlorothiazid, lze zvrátit využitím léčebného režimu neobsa-
hujícího toto diuretikum.

Komentář:
Výsledky obou výše popsaných studií znovu poměrně jednoznačně 

dokumentují skutečnost, že mezi jednotlivými třídami antihypertenziv 
existují zřetelné rozdíly nezávislé na samotném snížení krevního tlaku, 
a tudíž není tak úplně jedno, po kterém z nich sáhneme. A to zejména 
v léčbě tak zranitelné diabetické populace. A i když diuretika (na 
mysli mám především hydrochlorothiazid) zajisté zachránila spoustu 
životů a odvedla během let spolehlivou práci v léčbě hypertenze a při 
redukci kardiovaskulárních příhod (viz například recentní studii 
HYVET srovnávající léčbu kombinací ACE inhibitoru a thiazidového 
diuretika vs. placebo), je jejich místo v léčbě hypertenzních diabetiků 
jakožto vysoce rizikové populace patrně až za blokátory vápníkových 
kanálů. Přestože stávající guidelines doporučují diuretikum hned 
jako druhé antihypertenzivum do kombinace, patrně se jejich tvůrci 

Připomenutí studie STAR
Originální publikace:
Bakris, G., Molitch, M., Hewkin, A. et al.; STAR Investigators. Differences in glucose tolerance 
between fixed-dose antihypertensive drug combinations in people with metabolic syndrome. Dia-
betes Care 29, 12: 2592–2597, 2006.

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

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

STUDIE ACCOMPLISH A STAR-LET
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Obr. č. 3: Vznik nového diabetu ve studii STAR

O
br

áz
ek

 z
 a

rc
hi

vu
 a

ut
or

a

Obr. č. 4: Design studií STAR a STAR-LET
(T – trandolapril; V – verapamil; L – losartan; H – hydrochlorothiazid)

Obr. č. 5: Průměrná glykémie během oGTT ve studii STAR-LET
(T – trandolapril; V – verapamil; L – losartan; H – hydrochlorothiazid)
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při další aktualizaci neubrání mohutné ofenzívě Ca blokátorů a snad 
i možnosti zahájit hned léčbu hypertenze iniciální kombinační terapií, 
která nebude zahrnovat thiazidové diuretikum. 

Převaha blokátorů kalcia nad diuretikem může být trochu pře-
kvapivá s přihlédnutím k závěrům studie ALLHAT, kde měla léčba 

chlorthalidonem, resp. amlodipinem srovnatelný vliv na mortalitu 
i četnost velkých kardiovaskulárních příhod. Příčina může spočívat 
v odlišné a jinak léčené studované populaci (nárůst užívání statinů 
za poslední roky) i v existenci rozdílu mezi hydrochlorothiazidem 
a chlorthalidonem. Další hypotéza, která by mohla vysvětlit tento 
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MUDr. Tomáš Edelsberger
diabetologická ambulance Krnov
I. P. Pavlova 9
794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz 

fakt, spočívá v pravděpodobném synergickém protektivním půso-
bení ACE inhibitoru a kalciového blokátoru. Na druhé straně jsou 
výsledky studie ACCOMPLISH v souladu se závěry hypertenzní větve 
studie ASCOT, která v přímém duelu blokátorů prokázala přednosti 
amlodipinu nad atenololem. Dalším otazníkem je to, zda můžeme, 
aY už v případě diuretik nebo blokátorů kalcia, mluvit o skupinovém 
efektu, nebo se negativní (v případě hydrochlorothiazidu) a pozitivní 
vlastnosti (v případě amlodipinu a verapamilu) týkají pouze těchto 
konkrétních molekul. Při pohledu na studii ADVANCE je zřejmé, 
že indapamid patrně s hydrochlorothiazidem jeho kardiovaskulární 
(a metabolickou) zátěž nesdílí. Zajímavé by rovněž bylo head-to-
-head srovnání amlodipinu s verapamilem s ohledem na kardiovas-
kulární benefit (zatím lze srovnávat pouze nepřímo, např. ASCOT 
a INVEST). 

Jaký závěr tedy z těchto úvah a faktů pro mne osobně plyne? 
Při léčbě hypertenzního pacienta s metabolickým syndromem či 

diabetem je nezbytné vzít v úvahu potřebu časné, ne-li okamžité 
kombinační léčby hypertenze a při jejím skládání myslet na to, že 
některá, ačkoliv léty prověřená, antihypertenziva mohou snižovat 
kromě krevního tlaku i inzulínovou senzitivitu, zhoršovat kontrolu 
glykémie, vést k manifestaci diabetu a zvyšovat riziko kardiovasku-
lární morbidity a mortality.

STUDIE ACCOMPLISH A STAR-LET
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SESTRA V DIABETOLOGII � 4/2009

Nutriční terapie

Sacharidy představují ve výživě člově-
ka významný energetický zdroj. V běž-
ném jídelníčku sacharidy kryjí 50–60 % 
z celkového energetického příjmu, v roz-
vojových zemích to je dokonce 70 %. Op-
timální je, pokud převažují sacharidy 
komplexní, které se nacházejí např. v obi-
lovinách, bramborách, zelenině. Oproti 
tomu nadbytek jednoduchých sacharidů 
(ve sladkostech, sladkých nápojích, ovo-
ci, medu) není s ohledem na riziko vzni-
ku nadváhy příliš žádoucí. Nadbytečný 
příjem jednoduchých sacharidů může 
vedle nadměrné hmotnosti přispívat i ke 
vzniku zubního kazu.

Cukr (ve smyslu řepného nebo třtinové-
ho cukru) kromě energie a libých pocitů 
při konzumaci nepřináší žádný nutriční 
profit. Mnohé ze sladkostí obsahují vedle 
cukru také značné množství tuku, často 
velmi nekvalitního. V některých plněných 
oplatkách, sušenkách, v trvanlivém pečivu 
nebo v čokoládových polevách jsou obsa-
ženy zdraví škodlivé trans mastné kyseli-
ny. Samozřejmě není nutností se sladkého 
vzdát úplně, ale rozhodně se vyplatí dávat 
přednost kvalitě před kvantitou. 

Se sacharidy je stejně jako např. s tuky 
nebo bílkovinami spojena řada pověr. 
Jednou z nich je, že kdo bude jíst hodně 

sladkostí, zcela jistě dostane cukrovku. 
Odborná veřejnost dobře ví, že etiopa-
togeneze diabetu 1. typu spočívá v au-
toimunitních mechanismech, u diabetu 
2. typu je hlavním viníkem obezita. Pří-
činy vzniku obezity jsou multifaktoriál-
ní, nadměrný příjem sacharidů zpravidla 
sehrává pouze dílčí roli.

Dalším mýtem je, že diabetici ochuze-
ni o sladkosti, najdou spásu v dia výrob-
cích. Podstatou dia výrobků je nahrazení 
sacharózy jiným sacharidem, nejčastěji 
fruktózou, škrobem nebo maltitolem. Při 
pohledu na energetické údaje uváděné 
na obale výrobku zjistíte, že energetic-
ká hodnota dia čokolády je porovnatelná 
s běžnou čokoládou, většinou však ob-
sahuje více tuku. Především u diabetiků 
2. typu, kde je stěžejním léčebným úko-
lem redukce hmotnosti, nemohou tyto 
cukrovinky pomoci. Na druhou stranu, 
dia džemy nebo marmelády bez přida-
ného cukru ocení nejen diabetik.

Med – se skládá z několika druhů cuk-
ru. Obsahuje celou řadu minerálních lá-
tek, vitamínů (B1, B2, niacin) a enzymů. 
Med má především antibakteriální účin-
ky a hojí rány. Ale pozor – energetická 
hodnota medu je stejná jako u cukru!

Melasa – vzniká jako vedlejší produkt 
při výrobě cukru. Někdy se jí říká „čer-
ný zázrak“. Obsahuje některé vitamíny 
(B1, B6) a řadu minerálních látek. Vyso-
ký je hlavně obsah železa, mědi, hořčí-
ku a selenu.

Kakao a čokoláda – se těší velké obli-
bě již po staletí. Z výživového hlediska 

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
VIII díl – Cukr a sladkosti
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Pokud se sladkostmi nebudete přejídat, můžete si občas dopřát v podstatě 
cokoli. Problém nastane v případě, že sladkosti a cukrovinky mají na vašem 
jídelníčku trvalou pozici. Pak ve výběru preferujte kvalitní čokoládu s vyso-
kým procentem kakaa, doma připravené pečivo (nejlépe s tvarohem, ovocem, 
občas s ořechy nebo mákem), naučte se jíst jako dezert tvarohové dezerty, pu-
dinky nebo ovocný salát. 

Které sladkosti ne?

Které sladkosti ano?

Snažte se vyhýbat zejména dortům s máslovými krémy, plněným sušenkám 
a smaženým koblihám. Jak již bylo řečeno, tyto výrobky totiž obsahují vedle 
cukru i velké množství tuků, jsou proto hodně energetické. Pokud se rozhod-
nete snížit příjem cukru ve své stravě, nezapomeňte se vyvarovat sladkých 
nápojů! Velké množství cukru je také v mléčných výrobcích nebo svačinkách 
určených především dětem. Pro své děti uděláte proto mnohem víc, když jim 
doma připravíte tvarohový krém s čerstvým ovocem.
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se cení pro přítomnost povzbuzujících 
látek kofeinu, theobrominu a teofylinu. 
Kakao a čokoláda jsou také dobrým zdro-
jem antioxidačních látek. I přes tyto pří-
znivé účinky však není radno to s kon-
zumací čokolády přehánět. Čokoláda je 
samozřejmě bohatá na cukr a tuk, tak-
že štíhlé linii neprospívá. Navíc uvede-
né příznivé látky se nacházejí zejména 
v hořké čokoládě, takže čím vyšší podíl 
kakaa, tím lépe. Kakaový prášek se zís-
kává z rozdrcených kakaových bobů, 
které jsou plodem kakaovníku pravého. 
Technologie přípravy kakaa spočívá ve 
vyloupání kakaových bobů a jejich fer-
mentaci s následným sušením, drcením 
a mletím. Vzniká kakaová hmota, která 
se lisuje za vzniku kakaového másla a ka-
kaového prášku. 

Při výrobě čokolády je hlavní surovinou 
kakaová hmota, která se míchá s cukrem, 
v případě mléčné čokolády se sušeným 
mlékem. Většinou se přidávají emulgá-
tory (látky umožňující dobře smíchat 
jednotlivé složky v jednotnou směs, nej-
častěji se používá lecitin) a další přísa-
dy (ořechy, kandované ovoce, hrozinky) 
podle receptur výrobce. Při výběru jed-
noznačně upřednostňujte kvalitní čoko-
ládu, nejlépe s vyšším obsahem kakaa. 
Levné čokolády nebo dokonce tzv. čoko-
ládové pochoutky nemají s pravou čoko-
ládou nic společného. Podíl kakaových 
součástí bývá nízký a namísto drahého 
kakaového másla jsou použity levnější 
náhražky. Nejčastěji se jedná o částečně 
ztužené tuky nebo se využívá palmojá-
drový nebo kokosový tuk. Částečně ztu-
žené tuky obsahují trans mastné kyse-
liny, které přispívají ke vzniku nemocí 
srdce a cév. Palmojádrový a kokosový tuk 
mají vysoký obsah nasycených mastných 
kyselin, které stejně jako trans mastné 
kyseliny zdraví neprospívají.

Karob (svatojánský chléb) – karobové 
boby se melou na prášek podobný kakau. 
Karobová moučka obsahuje převážně sa-
charidy a velmi vysoký podíl vlákniny. 
Obsah tuku je nízký. Z vitamínů a mine-
rálních látek stojí za zmínku obsah vita-
mínu B2, vápníku, železa a hořčíku. Na 
trhu nejčastěji najdete karobové tyčinky 
nebo pomazánky. I v případě karobových 
pochoutek platí, že dobrého pomálu, 
protože např. zmíněná karobová poma-
zánka má vyšší energetickou hodnotu 
než čokoláda.

Zmrzlina – na co si dát u zmrzliny po-
zor? Určité riziko představuje především 
obsažený tuk. Dříve výhradně používaný 

Tab. č. 1: Energetické hodnoty cukru a sladkostí

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

Banánky v čokoládě 1 591 9,5 1,4 71,6

Bon pari 1 611 0,0 0,0 93,2

Cukr 1 715 0,0 0,0 100,0

Čokoláda 70 % kakaa 2 324 45,1 7,9 30,6

Čokoláda bílá 2 245 29,5 4,5 63,0

Čokoláda hořká 2 093 39,9 6,2 51,1

Čokoláda mléčná 2 210 29,5 6,6 58,5

Čokoláda na vaření 2 085 27,0 4,4 58,5

Čokoláda oříšková 2 315 36,0 8,4 49,0

Deli čoko 1 812 14,3 3,1 72,4

Fruktopur (Natura) 1 700 0,0 0,0 99,5

Glukopur (Natura) 1 609 0,0 0,0 99,0

Karamely 1 744 10,5 2,4 78,0

Kinder čokoláda 2 329 34,0 10,0 53,0

Kit kat 2 222 29,3 5,2 61,6

Kofila 2 039 25,5 3,8 60,0

Ledové kaštany 2 403 40,4 5,3 47,0

Margot 1 876 20,4 7,7 58,1

Marshmallow 1 352 0,1 4,3 76,4

Med 1 355 0,0 0,2 80,6

Medvídci 1 373 0,2 4,8 75,7

Snickers 2 117 27,3 9,4 56,7

Sójové řezy 1 714 15,5 12,4 58,8

Twix 2 062 24,2 4,8 64,0

Želé 1 344 0,2 4,5 74,4

Žvýkačky bez cukru 600 0,0 0,0 60,0

oplatky a sušenky

Be-be dobré ráno müsli a ovoce 1 886 15,9 7,5 69,4

Be-be jemné 1 830 12,4 7,2 74,2

Cukrářské piškoty 1 284 3,5 7,3 62,5

Delissa mléčná 2 279 32,6 6,3 56,7

Disco 1 915 18,5 6,2 67,1

Esíčka 2 030 24,3 5,5 61,1

Fidorka hořká 2 185 31,4 6,0 54,0

Lázeňské oplatky čokoládové 2 190 30,8 5,9 55,5

Miňonky oříškové 2 190 30,4 7,2 55,3

Müsli tyčinka meruňková 1 462 8,2 5,4 62,8

Müsli tyčinka meruňková v jogurtu 1 670 15,3 4,6 60,0

Müsli tyčinka šWavnatá 1 740 13,0 5,9 68,0

Oplatky vanilkové 2 170 27,4 7,5 60,6

Pim’s čoko piškoty meruňka 1 527 7,2 3,1 70,2

Piškoty dětské 1 670 5,3 10,8 75,8

Polomáčené sušenky 2 060 25,4 6,5 59,2

Pralinky rumové 1 591 8,1 1,1 75,8

Ruměnky 1 550 0,8 5,0 84,4

Siesta hořká 2 220 31,0 4,9 58,0

Tatranka 2 195 30,0 9,8 54,0

Věnečky kakaové 2 030 24,5 6,5 59,6

Vlnky čokoládové 2 145 29,1 6,3 56,3

zmrzlina

ChuW léta (Algida) 608 2,8 1,9 27,0

Ledňáček 1 254 20,0 3,0 26,0

Magnum clasic 1 266 19,0 3,8 29,0

Míša 947 12,0 5,1 24,0

Mrož 423 3,4 1,0 16,7

Twister 504 2,5 0,6 23,0

Nutriční terapie
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TIPY:
Termix s jahodami
1 pudinkový vanilkový prášek, 400 ml polotučného mléka, 1 vanička tvaro-
hu, jahody, cukr

Z mléka, pudinkového prášku a cukru připravíme pudink, který necháme 
mírně zchladnout. Postupně přidáváme tvaroh a mixérem vyšleháváme. 
Jahody nakrájíme na kousky a do pohárů střídavě dáváme hotovou směs 
a ovoce.

Jogurtová zmrzlina
1 velké balení bílého jogurtu, 1 kelímek smetany ke šlehání, 400 g ovoce (bo-
růvky, jahody, maliny, banán, citrusy), 1 vanilkový cukr

250 g zakysané smetany light (je možné použít i tvaroh), 1 sáček šlehačky 
v prášku, 50 g roztavené hořké čokolády, směs ovoce (banán, mandarinka, 
ananas nebo směs lesního ovoce), hoblinky čokolády na ozdobení

Zakysanou smetanu vyšleháme v mixéru spolu se šlehačkou. Polovinu 
směsi dáme stranou. Do druhé poloviny postupně přidáváme čokoládu. Do 
misek nebo pohárů dáme vrstvu tmavé směsi, vrstvu ovoce a zakončíme 
vrstvou směsi bez čokolády. Hotový dezert posypeme čokoládovými hob-
linkami a ozdobíme lístky máty. 

Čokoládový dezert

mléčný tuk bývá nahrazován „zdravější-
mi“ rostlinnými tuky. Ne všechny rost-
linné tuky ale tuto podmínku splňují. Na 
výrobu mražených krémů se používá pře-
devším kokosový tuk, který má vysoký ob-
sah kyseliny myristové, která je z hlediska 
srdečně-cévních onemocnění nejnebez-
pečnější. Vysoký obsah nasycených mast-
ných kyselin vykazují i čokoládové polevy 
na mražených výrobcích. A ovocné zmrz-
liny? Obsahují prakticky pouze cukr, tak-
že nebezpečí z nevhodného složení tuků 
nehrozí. Na druhou stranu neobsahují 
ani žádné bílkoviny, takže vůbec nezasytí 
a jsou pouze zdrojem energie. Kompromi-
sem mohou být doma vyráběné zmrzliny. 
Stačí rozmixované ovoce, tvaroh, trocha 
smetany (pro hubnoucí jogurt) a je hoto-
vo. Na trhu jsou dokonce i formy na doma 
vyráběné nanuky. V případě kupovaných 
výrobků pečlivě sledujte údaje o složení. 
Mezi jednotlivými výrobky jsou značné 
rozdíly, většinou však platí, že levné pro-
dukty bývají také méně kvalitní. 

Náhradní sladidla – mohou alespoň 
zčásti představovat náhradu za cukr. Dů-
ležitý je ale výběr – náhradní sladidla by 
měla být neenergetická (aspartam, ace-
sulfam K, cyklamát, sucralóza) a vždy je 
vybírejte podle toho, k čemu je chcete 
použít. K pečení se hodí tepelně stabilní 
druhy v práškové formě, k oslazení čaje 
nebo kávy je vhodná tabletová forma.

Kontakt:
khlavata@endo.cz

Nutriční terapie

„Bolest vnímáme vždy negativně, podporuje nás i reklama. Na-
bízí život bez bolesti, a to navíc velmi rychle. Neprezentuje bolest 
jako signál nemoci, navíc neřeší zdroj bolesti. Lehce a rádi uvěří-
me. Proto se mnoho lidí začne bolesti věnovat až v chronickém sta-
diu a diví se, jak je vše složité. Někdy je již skoro pozdě – prvotní zdroj 
bolesti je natolik porušen, že se jedná hlavně o útlum bolesti a ostatní je v postoji 
k chronickým problémům…“

V rámci doprovodného odborného programu veletrhu Medical Fair v Brně se ko-
nal 23. října kongres „Diabetes mellitus a bolest“, pořádaný Sekcí sester České dia-
betologické společnosti. Záštitu nad kongresem převzalo Diabetologické edukační 
centrum FN u sv. Anny. 

Po úspěšném loňském setkání zaměřeném na těhotenství při diabetes mellitus se 
i pro letošní ročník podařilo sestavit zajímavý program, jehož ústředním tématem 
byla bolest. Kongresu se zúčastnilo přibližně 50 sester a 15 návštěvníků veletrhu. 
Stejně jako v minulém roce se akce setkala s dobrým ohlasem.

Jitka Andrášková
Gabriela Bjalkovská

Diabetes mellitus a bolest
23. 10. 2009, Medical Fair Brno
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Bariatrie jako prevence 
inzulinodeficience a léčby inzulínem 
u pacienta s diabetes mellitus 2. typu 

Úvod:

Komplexní léčbě obezity a diabetu včetně využití bariatrických 
výkonů se soustavně věnuji od roku 1997. Největší zkušenosti máme 
k dispozici s bandáží žaludku, v menší míře se sleeve gastrektomií 
a sporadicky též s žaludečním bypassem a biliopankreatickou di-
verzí.

Kazuistika:
Pacient (ročník 1949) byl doporučen na naše pracoviště v březnu 

2006, kdy vstupní vyšetření prokázala plně rozvinutý metabolický 
syndrom: obezitu (BMI 57,9 kg/m2), hyperglykémii při terapii 
500 mg metforminu (8,3 mmol/l), hyperinzulinémii 70,9 µIU/ml, 
neléčenou hypercholesterolémii 6,89 mmol/l s LDL-cholesterolem 
5,39 mmol/l, neléčenou hypertriglyceridémii 2,95 mmol/l, hyperu-
rikémii 438 µmol/l také bez adekvátní léčby a nakonec špatně kom-
penzovanou hypertenzi při čtyřkombinaci antihypertenziv (betaxalol, 
hydrochlorothiazid, amlodipin, telmisartan) 148/79 mmHg. Pacient 
se obával inzulínové léčby, jejíž potřeba mu byla naznačována.

I přes morbidní obezitu a komorbidity byl stále fyzicky aktivní, 
pracující jako letecký mechanik. Doporučen byl praktickým léka-
řem na vlastní žádost poté, co byl odeslán na diabetologii. Z vlastní 

zkušenosti věděl, že už se mu opakovaně podařilo zhubnout více než 
20 kg, pokaždé ovšem po nějaké době následoval jojo efekt, kterého 
se obával a chtěl proto hubnout „pod dozorem“.

Při vstupním pohovoru byly naplánovány následující kroky:
1. nasazení léčby dyslipidémie (simvastatin: Zocor 20 mg 0-0-1), 

hyperurikémie (alopurinol: Milurit 100 mg 1-0-0) s plánem 
titrování dávek, v případě dyslipidémie případně kombinace 
s mikronizovaným fenofibrátem 

2. kontrolní odběry (lipidogram, jaterní testy včetně CK, glyké-
mie, HbA1c) za 1 měsíc

3. jídelníček 6 000 kJ (restrikce 1 900 kJ z průměrného týdenního 
příjmu 7 900 kJ před návštěvou v ordinaci), edukace k selfmo-
nitoringu energetického příjmu pomocí materiálů Sdružení 
STOB

4. konzultace v Rekondičním centru Salmovská 5 (www.medispo.
net) stran vhodné fyzické aktivity při vertebrogenním algickém 
syndromu

5. vzhledem k morbidní obezitě, plně rozvinutému metabolické-
mu syndromu, věku a předchozím redukčním pokusům byla 
doporučena vstupní konzultace na chirurgickém oddělení 
centra k diskusi ohledně možností bariatrické chirurgie

6. kontrola u mne za 6 týdnů

Souhrn:
Je ilustrována problematika komplexní léčby diabetes mellitus 2. typu u pacienta s těžkou 

obezitou a plně rozvinutým metabolickým syndromem. Chirurgický zákrok u tohoto pacienta 
vedl k dramatickému zlepšení všech metabolických parametrů při snížení až zastavení mnoho-
četné medikace.

Summary:
Bariatric surgery as a prevention of insulin deficiency and insulin therapy in a patient with 

type 2 diabetes mellitus
Problems in a complex treatment of type 2 diabetes mellitus are described in a patient with 

extreme obesity and fully developed metabolic syndrome. The surgery led to a dramatic impro-
vement of all metabolic parameters and simultaneously to a tapering off or even a withdrawal of 
multiple medications.

Owen, K. Bariatrie jako prevence inzulinodeficience a léčby inzulínem u pacienta s diabetes mellitus 
2. typu. Kazuistiky v diabetologii 7, č. 4: 27 –29, 2009.

Klíčová slova:

� obezita

� diabetes mellitus 2. typu

� metabolický syndrom

� bariatrie

� metabolická chirurgie

Key words:

� obesity

� type 2 diabetes mellitus

� metabolic syndrome

� bariatric surgery

� metabolic surgery

Klára Owen
III. interní klinika VFN, Praha
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BARIATRIE JAKO PREVENCE INZULINODEFICIENCE A LÉČBY INZULÍNEM U PACIENTA S DIABETES…

Pacient během prvního měsíce redukoval hmotnost o 11 kg, 
ovšem s velkým úsilím, se subjektivně velmi těžce vnímaným pocitem 
hladu a strádání, a proto při kontrole u mne, po konzultaci s chirurgy, 
zvolil jako definitivní řešení bandáž žaludku. 

Po provedení předoperačních vyšetření (UZ břicha, gastroskopie, 
psychologické vyšetření, bicyklová ergometre, spirometrie, interní 
závěr) byl pacient odoperován.

Při kontrole za dva týdny po operaci pacient vážil 147,6 kg (re-
dukce od operace 4,9 kg), krevní tlak bez jakékoliv medikace byl 
153/84 mmHg (pacient chtěl vědět, o kolik se mu TK zlepšil redukcí 
hmotnosti), domluvili jsme se proto na redukci antihypertenzivní 
medikace (postupné vysazení beta-blokátoru, snížení dávek tel-
misartanu i diuretika). V kontrolních odběrech došlo k výraznému 
zlepšení cholesterolémie (4,11 mmol/l), glykémie (4,7 mmol/l), HbA1c 
byl pouze 4,4 % při normálních hladinách ALT, AST, GMT, ALP 
i CK a celkového bilirubinu, přetrvávaly pouze zvýšené hladiny 
triglyceridů (2,9 mmol/l).

Pacient si v té době reguloval jídelníček na příjem 3 500–5 000 kJ, 
nedošlo však ke zvýšení tělesné aktivity – pacient byl tč. v pracovní 
neschopnosti pro mnohočetné blokády C, Th a L páteře a docházel 
pouze na pasivní rehabilitaci. 

Na další kontrolu za dva měsíce pacient přišel po operaci amoce 
sítnice, s totální zákazem fyzické námahy, který ale kompenzo-
val dle vlastního uvážení opět snížením energetického příjmu na 
3 500–4 000 kJ. Dosáhl tak další redukce hmotnosti o 10,2 kg, celkem 
již tedy 26,1 kg. 

Za další dva měsíce stále pokračoval váhový úbytek (−8,8 kg, 
celkem −34,9 kg). Další kontrola proběhla neplánovaně až za 3 měsíce 
(interkurentní pacientova viróza), s redukcí hmotnosti 9,6 kg (celkem 
−44,5 kg), s TK 153/97 mmHg, ovšem při domácí monitoraci TK 
s maximem 137 systoly a 92 diastoly. Proto ponechána medikace beze 
změn, při mírném vylepšení pohyblivosti opět návrat k procházkám 
denně 2 hodiny.

Další kontrola těsně po Vánocích 2006 ukázala stagnaci hmot-
nosti (+0,6 kg, celkem −43,9 kg), zlepšení hladiny triglyceridů na 
1,91 mmol/l, normální hladinu cholesterolu 4,1 mmol/l, nízký HDL-
-cholesterol 0,83 mmol/l a normální LDL-cholesterol 2,9 mmol/l, 
glykémie nalačno byla 4,4 mmol/l, HbA1c 3,8 %.

Jídelníček po Vánocích opět cca 4 000–4 500 kJ, výkyvy pouze 
ve sváteční dny, ovšem přesně zaznamenané a spočítané (příjem na 
Štědrý den 7 350 kJ). Domluveno tedy vysazení simvastatinu a met-
forminu, s kontrolními odběry za dva měsíce.

Při první výroční kontrole v březnu 2007 jsme tedy mohli kon-
statovat: 

1. absenci diabetu či inzulínové rezistence (lačná glykémie 
5,0 mmol/l, HbA1c 4,0 %, inzulinémie 22,3 µIU/ml)

2. pouze hraniční dyslipidémii TC 5,8 mmol/l, triglyceridy 
1,71 mmol/l, LDL-cholesterol 3,73 mmol/l, HDL-cholesterol 
1,01 mmol/l

3. dobrou kontrolu krevního tlaku na redukované medikaci
4. další redukci hmotnosti 4,4 kg, celkem tedy 48,3 kg
5. zvýšenou pohyblivost, menší bolestivost páteře

Následující kontroly v 2–3měsíčních intervalech potvrzovaly 
další, i když pomalejší hmotnostní redukci, která při dosažení 
110 kg (celkem redukce cca 54 kg) v říjnu 2007 vedla k dalšímu 
omezení antihypertenziv (vysazení diuretik, ponechána kombinace 
sartan+blokátor kalciového kanálu). Pacient se v mezidobí podrobil 
operaci druhého oka, posledního půl roku je jeho váha stabilní, 
s mírnými výkyvy ±1,2 kg. 

Závěr:
Lze tedy uzavřít, že u motivovaného pacienta není překážkou 

úspěšné redukce hmotnosti po bandáži žaludku ani věk, stupeň 
obezity, množství komorbidit ani jejich závažnost a že dramatického 
vylepšení celkového stavu a snížení či vysazení medikace lze dosáh-
nout i u polymorbidního pacienta. 
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měsíc
březen 
2006

červen 
2006

červenec 
2006

srpen 
2006

listopad 
2006

leden 
2007

březen 
2007

květen 
2007

srpen 
2007

říjen 
2007

hmotnost (kg) 163,5 147,6 137,4 128,6 119,0 119,6 115,2 113,2 111,8 110,0

BMI (kg/m2) 57,9 52,3 48,7 45,6 42,2 42,3 40,8 40,1 39,6 38,9

∆ hmotnosti −15,9 −10,2 −8,8 −9,6 +0,6 −4,4 −2,0 −1,4 −1,8

medikace betaxalol, 
amlodipin, 
telmisar-
tan, HCT, 

simvastatin, 
alopurinol, 
metformin

beta-blokátor 
vysazen, 
HCT ↓,

telmisartan ↓

amlodipin ↓ beze změn beze změn simvastatin, 
metformin 
vysazeny

HCT vysazen beze změn alopurinol 
vysazen

současná 
medikace: 
amlodipin 

5 mg, 
telmisartan 

40 mg

Tab. č. 1: Vývoj hmotnosti, BMI a medikace
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BARIATRIE JAKO PREVENCE INZULINODEFICIENCE A LÉČBY INZULÍNEM U PACIENTA S DIABETES…

Janumet vstoupil i na český trh

MUDr. Marek Honka shrnul nejnovější výsledky klinických 
studií se sitagliptinem a ukázal místo sitagliptinu ve světle jeho 
současných indikací v terapii diabetu. Hlavní pozice sitagliptinu 
(a pochopitelně nově i kombinovaného přípravku sitagliptinu 
s metforminem) je tak v časné kombinační léčbě perorálními 
antidiabetiky u diabetiků 2. typu. Kombinace s inzulínem není 
u nás součástí SPC přípravku, ale není ani kontraindikovanou 
terapií. Monoterapie samotným sitagliptinem je v ČR možná jen 
při nesnášenlivosti metforminu. Aktualitou je možnost použití 
sitagliptinu u nemocných s renální insuficiencí (zatím jen v USA), 
kde je však nutné adekvátní snížení dávky léku. 

V České republice je Janumet s preskripčním omezením zatím 
pro internisty a diabetology při nedostatečnosti léčby metformi-
nem či metforminem a sulfonylureou (HbA1c nad 6 % dle IFCC). 
Léčba musí být po 6 měsících léčby přípravkem vyhodnocena 
a prokázána její efektivita v daném terapeutickém případě, aby 
mohlo být v léčbě pokračováno.

Zajímavé kazuistiky užití sitagliptinu v terapeutické praxi 
přednesli profesor Zdeněk Rušavý a MUDr. Jindřich Olšovský. 
Zajímavá byla především prezentace dosud ne často využívané 
kombinace sitagliptinu a inzulinoterapie u diabetika 2. typu. 

Moderátorem a průvodcem odborné části programu byl 
předseda České diabetologické společnosti profesor Milan Kvapil, 
který odborný program uzavřel výhledem do budoucnosti terapie 
diabetu a shrnutím závěrů tohoto odborného setkání. 

Karel Vízner

U příležitosti uvedení přípravku Janumet (sitagliptin + met-
formin) na český trh uspořádala společnost MSD odborné sympo-
zium s názvem Janumet a nová diabetologie. Precizně připravená 
akce se uskutečnila v hotelu Mövenpick na pražském Smíchově 
a hostila několik set lékařů z celé České republiky. 

Profesorka Terezie Pelikánová z IKEM se ve své přednášce 
zaměřila na limity současné terapie diabetes mellitus. Zdůraznila, 
že léčba diabetu dnes již není jen léčbou porušené glykémie, ale 
komplexní terapií zahrnující (zvláště u DM 2. typu) také hyperten-
zi, obezitu, dyslipidémii, antiagregační léčbu a další složky. S po-
třebou takto komplexní terapie však souvisí již první limit, zmíněný 
autorkou přednášky, to je polypragmázie a z ní vyplývající snížení 
compliance pacientů s léčbou. Mezi limity antidiabetické léčby 
pak jmenovitě zmínila a rozebrala především riziko hypoglykémie, 
nárůst hmotnosti a pokračující pokles funkce beta buněk.

Metformin, lék první volby u obézních diabetiků 2. typu, 
stále patří k hlavním prostředkům současné léčby v diabetologii 
a dlouhodobě prokazuje nízké riziko vzniku hypoglykémií a jeho 
užívání nepůsobí vzestup hmotnosti.

Kardiolog profesor Aleš Linhart věnoval své vystoupení glu-
kagon-like peptidu 1 (GLP-1) a jeho vlivu na kardiovaskulární 
systém. Působení GLP-1 je komplexní a zasahuje nejen pankreas, 
ale i mozek, GIT, svaly, srdce a další orgány a systémy lidského těla. 
Kardiovaskulární účinky GLP-1 jsou jak přímé, tak nepřímé. 

Receptor pro GLP-1 nesou kardiomyocyty. Experimentálně 
byl zjištěn vliv nedostatku tohoto působku na hypertrofii levé 
komory a zvýšení krevního tlaku, ale o mechanismech přímého 
působení na myokard je zatím známo jen málo, studie zahrnují 
především experimenty na zvířatech a je potřeba další zkoumání. 
Potenciálním terapeutickým cílem je z tohoto hlediska diabetická 
kardiomyopatie a ischemicko-reperfuzní postižení myokardu.

Nepřímé účinky jsou realizovány jeho vlivem na glukoregulaci 
a ovlivněním příjmu potravy. GLP-1 ovlivňuje pocit sytosti a tím 
zprostředkovaně vede ke snížení příjmu energie. U obézních 
diabetiků byla po jeho podání prokázána zvýšená exkrece sodí-
ku, což může mít význam v ovlivnění hypertenze. Diskutuje se 
také o ovlivnění endoteliální dysfunkce a zlepšení vazodilatace 
u diabetiků.
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Změna bazálního analoga snížila počet 
hypoglykémií, zlepšila kompenzaci
diabetu i přístup pacienta k léčbě 

Úvod:

Nižší výskyt hypoglykémií při léčbě inzulínovými analogy umož-
ňuje bezpečnější dosažení lepší kompenzace diabetu a řadě pacientů 
přináší další nesporné výhody (větší flexibilita léčby, optimální pokry-
tí postprandiálních výkyvů glykémií napodobením jídlem stimulované 
fyziologické sekrece inzulínu, možnost vynechání svačin, pokrytí 
bazální potřeby inzulínu u pacientů s diabetem 1. typu při použití 
dlouhodobě působících analog). Rozdíly mezi krátkodobě působícími 
analogy jsou z praktického hlediska velmi malé a jejich účinnost je 
srovnatelná (Haluzík et al. 2009). Mezi odlišnosti u dlouhodobě 
působících analog při léčbě diabetiků 1. typu patří možnost aplika-
ce inzulínu glargin jednou denně oproti nutnosti použití inzulínu 
detemir dvakrát denně (Haluzík et al. 2009). Koncentrace inzulínu 
glargin má po aplikaci do podkoží bezvrcholový profil s nástupem 
účinku za 2–4 hodiny s trváním nejméně 24 hodin, čímž je zaručena 
kontinuální a předvídatelná inzulinémie při aplikaci jednou denně, 
a to bez ohledu na čas podání (Perušičová et al. 2008). 

Kazuistika: 
U našeho pacienta byl v 19 letech diagnostikován DM 1. typu 

s ketoacidózou. Vstupní glykémie 24,3 mmol/l (FPG) a HbA1c 10,2 % 

(všechny hodnoty dle normy IFCC). Ostatní biochemické parametry 
po kompenzaci glykémií bez patologie. 

Pacient přistupoval zpočátku k léčbě odpovědně, rychle se 
naučil principy intenzifikované inzulínové terapie (IIT) i základy 
diabetické diety. Po týdenní hospitalizaci byl předán do ambulantní 
péče s terapií Actrapid 10-8-8 IU, Insulatard 0-0-0-8 IU, s dobrým 
glykemickým profilem, bez hypoglykémií. Při návratu k předchozímu 
způsobu života začal mít problémy s opakovanými poklesy glykémií 
po trénincích, které několikrát musela řešit přivolaná RZP. Příčiny 
byly vždy totožné: špatně odhadnuté množství potravy před větší 
zátěží (náročnější utkání, těžší trénink, někdy se nestihl najíst po 
aplikaci inzulínu). 

Jelikož je kickbox rozdělen do váhových kategorií, hrozí také 
negativní dopad „wastingu“ (hubnutí před zápasem, aby se závod-
ník vešel do určitého váhového rozmezí) na kontrolu diabetu (Nagi 
2006).

Velkým problémem bylo pro pacienta nucené ukončení vrcho-
lového sportu, protože boxerská federace nedovoluje diabetikům 
vrcholově boxovat; nezáleží na tom, jestli užívají inzulín, PAD a nebo 
jsou jen na dietě. Všichni zájemci musí periodicky absolvovat lékařské 
prohlídky, a pokud je u nich diagnostikován diabetes, jsou automa-
ticky vyloučeni. Pacient se s novou skutečností vyrovnával půl roku, 
během kterého došlo pro neochotu spolupracovat na léčebném proce-
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su k dekompenzaci diabetu s častým výskytem hypoglykémií (HbA1c 
12,3 %, glykémie 2,1–26 mmol/l). Během tohoto období byla zvýšena 
dávka inzulínu: Actrapid 16-12-10 IU a Insulatard 0-0-0-12 IU.

Po naší opakované intervenci pacient absolvoval několik terape-
utických sezení s psychologem, při kterých znovu nachází své místo 
v životě i ve sportu. Začal podnikat, má vlastní obchod s elektronikou, 
věnuje se výkonnostně kickboxu a trénuje mládež. Po psychoterapii 
přichází k nám s cílem zlepšit svůj zdravotní stav. 

Pro neuspokojivou kompenzaci a relativně časté hypoglykémie 
v souvislosti s fyzickou aktivitou jsme provedli změnu terapie. Pacient 
byl převeden z humánních inzulínů na inzulínová analoga (aspart 
7-6-5 U a detemir 26 U). Celková dávku inzulínu byla rozdělena 
v poměru 65/35 (bazál/bolus). Inzulínovou pumpu pacient odmítá 
pro nemožnost věnovat se plně tréninku kontaktního sportu. 

Po 6 měsících došlo k výraznému zlepšení kompenzace (HbA1c 
5,3 %, glykémie od 3,4 do 9,1 mmol/l), stálým problémem však zů-
stávají hypoglykémie, které pacient nedokáže ani po opakovaných 
edukacích a těsném selfmonitoringu eliminovat. Hypoglykémie 
mívá jak těsně po tréninku, tak i několik hodin po cvičení, většinou 
v noci mezi půlnocí a druhou hodinou ranní. Ranní glykémie má 
potom vysoké, budí se opocený, unavený a celý den se nemůže dostat 
do formy. 

Prováděl pravidelná měření glykemií před tréninkem, během 
něj i po něm, doplňoval během cvičení sacharidy ve formě sladkých 
nápojů, upravovali jsme dávky rychlého i bazálního analoga (dete-
mir aplikoval 2krát denně, ráno 14 a večer jen 8 U, protože trénoval 
převážně večer). Přes všechna opatření se u pacienta objevovaly 
nepředvídatelné hypoglykémie 2–4krát týdně, což vedlo ke zhoršení 
adherence k léčebnému režimu.

Před rokem jsme zkusili změnit bazální analog (glargin namísto 
detemiru). Pacient si aplikuje glargin jednou denně ráno, 22–26 U 
dle naměřené ranní glykémie, a inzulín aspart 6-5-4 (až 8) U podle 
toho, zda bude či nebude večer cvičit. Při hodnocení změny terapie 
konstatujeme, že u nemocného došlo téměř k úplnému vymizení 
hypoglykémií (nyní se vyskytují maximálně jednou měsíčně a pa-
cient je vždy zvládá bez pomoci druhé osoby), k dobré kompenzaci 
diabetu (HbA1c 4,9 %) a ke zlepšení přístupu pacienta k léčebnému 
režimu.

Diskuse: 
Hypoglykémie je nejčastějším nežádoucím účinkem inzulínové 

léčby. Představuje závažnou limitaci dosažení uspokojivé kompenza-
ce diabetu a snižuje významně kvalitu života diabetiků. Inzulínová 
analoga, zejména bazální, přinesla ve srovnání s humánními inzulíny 
méně hypoglykemických příhod (Perušičová et al. 2008). Nedílnou 
součástí terapie diabetu je pravidelná pohybová aktivita, která přes 
všechna svá pozitiva přináší i vyšší riziko vzniku hypoglykémií, 
což je nebezpečné především pro diabetiky 1. typu, kteří mají větší 
tendenci k hypoglykémiím pro chybění výraznější inzulínové rezis-
tence. Proto musí být velmi opatrní, zahajují-li cvičení při nižších 
hodnotách glykémie. Lepší účinek glarginu u našeho sportovce si 

lze snad vysvětlit rozdílnými farmakologickými vlastnostmi obou 
dlouhodobých analog. 

Glargin vykazuje vyrovnaný glykemický profil, bezvrcholový 
profil účinku, 24hodinovou účinnost v jedné denní dávce (Gerich 
et al. 2003); detemir má rovněž vyrovnaný glykemický profil, avšak 
vykazuje více než 50 % svého maximálního účinku od 3–4 hodin do 
14 hodin po podání dávky (Perušičová et al. 2008), což může vést 
při intenzivním tělesném zatížení k vyšší dostupnosti tohoto inzulínu 
a k větší možnosti vzniku hypoglykémií. Dále je známo, že kyselina 
myristová, která je navázána v detemiru na molekulu lysinu, dokáže 
snížit vazebnou afinitu detemiru k inzulínovému receptoru, proto 
je nutné tento inzulín podávat ve vyšších molárních koncentracích 
než ostatní inzulíny. Je možné, že redukce této receptorové vazebné 
afinity nebo její delší působení v místě injekční aplikace tohoto 
inzulínu vede k větší frakcionalizaci detemiru a tím k jeho větší 
non-receptorové clearance (Swinnen et al. 2009). Toto vše může 
ovlivnit plynulost a rovnoměrnost působení detemiru při intenzivní 
fyzické aktivitě.

Závěr: 
Kazuistika ukazuje příklad mladého diabetika 1. typu, vý-

konnostního sportovce (kickboxera), u kterého změna bazálního 
analoga (glargin namísto detemiru) vedla k významnému poklesu 
výskytu hypoglykémií a ke zlepšení kompenzace diabetu i complian-
ce a spokojenosti s léčbou. Kazuistika rovněž demonstruje nutnost 
individuálního přístupu k rozvržení a dávkování inzulínu podle 
potřeb nemocného.

Podpořeno VZ 6198959221.
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Dne 24. října se v Olomouci uskutečnil již 10. roč-
ník mezioborového sympozia „Diabetes mellitus – oční 
komplikace“. Sympozium od počátku vytváří prostor 
pro setkávání a diskusi diabetologů a oftalmologů, která 
by měla zajistit výměnu informací a následně i zlepšení 
péče o pacienty s diabetem. O rozhovor jsme požádali

doc. MUDr. Jiřího Řeháka, CSc., před-
nostu Oční kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého 
a Fakultní nemocnice v Olomouci a koordinátora letošního 
sympozia.

Pane docente, první sympozium věnované očním komplikacím 
diabetu proběhlo v roce 1999 v Praze. Jeho spolupořadateli byla diabe-
tologická centra IKEM Praha, FN Královské Vinohrady v Praze a FN 
Plzeň. V posledních letech se v pořadatelství tohoto odborného setkání 
pravidelně střídá IKEM s vaší klinikou. Kdy se olomoucká oční klinika 
k tomuto „projektu“ připojila? 

Během konání 3. ročníku sympozia v Praze v roce 2001 jsme se 
s organizátory dohodli, že sympozium bude střídavě pořádat IKEM 
a oční klinika v Olomouci a první sympozium na Moravě bylo pořá-
dáno v roce 2002.

Dovolím si nyní citovat ze zprávy prof. Terezie Pelikánové z 1. ročníku 
sympozia:

„…Z diskuse jednoznačně vyplynula nutnost posílit vzájemnou prová-
zanost diabetologické a oftalmologické péče. V České republice, na rozdíl 
od systému péče o diabetiky v zahraničí, provádí vyšetření očního pozadí 
oční lékař. Každý diabetolog a samozřejmě i pacient by měl být seznámen 
s frekvencí kontrol nemocného s diabetem oftalmologem. Ideálně by tito 
nemocní měli být pravidelně sledováni ve vybraných očních ambulancích 
oftalmology, kteří mají zkušenost s postižením oka při diabetu a kteří, nej-
lépe sami, indikují a provádějí laserovou fotokoagulaci. Dalším stupněm 
by měla být jasná regionální návaznost na pracoviště, které provádí vitrek-
tomie. Diskutované problémy by se měly odrazit v návrhu standardních 
léčebných postupů prevence a léčby diabetické oftalmopatie.“

Jaká je – z pohledu oftalmologa – situace v roce 2009?
Domnívám se, že úroveň péče o nemocné s diabetickou oftalmopa-

tií se zlepšila, i když o ideálním stavu ještě stále nelze hovořit. Zlepšila 
se úroveň diagnostiky v oblasti primární oftalmologické péče, tzn. na 
úrovni terénních očních lékařů. Dobře funguje spolupráce terénních 
očních lékařů s pracovišti, která provádějí laserovou a chirurgickou 
léčbu. V současné době se již mnohem méně setkáváme s tím, že na 
laserové či chirurgické pracoviště je odeslán pacient s velmi pokročilou 
diabetickou retinopatií či makulopatií.

Velkým problémem stále zůstává péče o nemocné s akutním sítni-
covým postižením. Stávající vitreoretinální pracoviště mohou provést 

Rozhovor

pouze omezený počet vitrektomií, protože pars plana vitrektomie 
je nedostatečně finančně ohodnocena a pracoviště jsou limitována 
paušální platbou od zdravotních pojišioven. Často tedy vzniká situace, 
kdy oční lékař či pracoviště, které neprovádí vitrektomie, hledá po celé 
republice vitreoretinální pracoviště, které bude ochotno ujmout se 
jejich pacienta. Zdálo se, že tato situace bude vyřešena – ministerstvo 
zdravotnictví schválilo návrh na zřizování vitreoretinálních center, 
která budou financována výkonově, nad rámec stanoveného paušálu. 
Také bylo přislíbeno schválení nových vitreoretinálních kódů, které 
vypracovala Česká vitreoretinální společnost a které mnohem lépe 
vyjadřují finanční náročnost vitrektomie. Na tomto místě je třeba uvést, 
že v současné době existují pouze 2 kódy na ohodnocení vitrektomie, 
které zcela nedostatečně vyjadřují obtížnost provedené vitrektomie 
a také cenu operace odvozenou od toho, co bylo nutno při operaci 
použít – náklady na vitrektomii u velmi složité operace jsou něko-
likanásobně vyšší než u prosté vitrektomie (v případě, kdy se pouze 
odstraní zkalený sklivec bez nutnosti provedení dalších procedur). 
Ačkoliv se zatím nepodařilo prosadit nové vitreoretinální kódy, tak 
zřízení vitreoretinálních center by situaci výrazně posunulo vpřed.

Pokud se nyní vrátíme k odborným setkáním pořádaným olomouckou 
oční klinikou, kromě sympozia „Diabetes mellitus – oční komplikace“ se 
problematika postižení očí u diabetiků pravidelně objevuje také v programu 
Vejdovského olomouckého vědeckého dne. Můžete čtenářům představit 
tuto odbornou akci?

Vejdovského olomoucký vědecký den je sympozium s dlouholetou 
tradicí (poprvé, bylo uspořádáno v roce 1999 – tzv. nultý ročník), které 
je monotematicky věnováno problematice onemocnění sítnice a skliv-
ce. Na tři roky dopředu jsou vypsány 3 okruhy nosných témat, která 
pak tvoří nosnou problematiku každého ročníku. Jedním z nosných 
témat je také diabetická retinopatie. Na sympoziu zpravidla odezní 
kolem 30 přednášek, každý přednáškový blok je uveden souborným 
referátem k danému tématu, které je pak předmětem řešení daného 
bloku přednášek. Díky tomuto pojetí jsou na sympoziu představeny 
jak nejnovější trendy v léčbě a diagnostice onemocnění sítnice, tak je 
prezentována – zařazením souborných referátů – krátká rekapitulace 
toho, co je o daném problému známo, což je zajímavé zejména pro 
mladé lékaře a lékaře z terénu. Sympozium má tímto také ráz doško-
lovací akce. Každý rok je vydán sborník abstrakt s ISBN, sympozia se 
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každoročně účastní téměř 500 oftalmologů z České republiky a Slo-
venska. Akce je určena pro širokou oftalmologickou veřejnost.

Oční lékařství má v Olomouci dlouhou a bohatou tradici. Mohl byste 
alespoň stručně zmínit historii vaší kliniky?

Olomouc má bohatou tradici jako univerzitní město. V roce 1573 tu 
byla zřízena po Karlově univerzitě v Praze druhá univerzita v Čechách 
a na Moravě, a to privilegiem papeže Řehoře XII. Na medicínsko-
-chirurgickém učení přednášeli i prakticky prováděli oční lékařství 
profesoři chirurgie. Samostatně bylo oční lékařství přednášeno až 
od roku 1833. Profesor chirurgie Dominik Waidele prováděl vedle 
chirurgických zákroků i extrakce šedého zákalu a jiné oční operace, 
rovněž jeho nástupce profesor František Hauser (1799–1899) prováděl 
extrakce šedého zákalu. 

 V roce 1892 přichází do Olomouce dlouholetý první asistent 
I. vídeňské oční kliniky Karla Stellwaga von Cariona Eduard Konrad 
Zirm (1863–1944). V roce 1895 se Zirm stává primářem zemského 
očního oddělení, které je se svými 165 lůžky největším očním odděle-
ním tehdejší doby v celém Německu (Mnichovská oční klinika měla 
v té době 110 očních lůžek). Primář Zirm byl dobrým organizátorem 
a vynikajícím operatérem. Proslavil olomoucké oční oddělení první 
úspěšnou perforující keratoplastikou (transplantace rohovky) na světě 
u muže s poleptáním očí vápnem, kterou provedl v roce 1905 a pacienta 
demonstroval na vídeňské oční klinice. V roce 1928 odchází Eduard 
Konrad Zirm do penze a konkurz ze čtyř uchazečů vyhrává pozdější 
profesor očního lékařství Václav Vejdovský. Profesor Vejdovský, 
dlouholetý přednosta olomoucké kliniky, je významnou osobností 
československé oftalmologie. Stál v čele pracoviště 42 roků a vytvořil 
významnou oftalmologickou školu. Byl zakládajícím členem Česko-
slovenské oftalmologické společnosti a jejím dlouholetým místopřed-
sedou, v letech 1967–1970 pak jejím předsedou. 

V období 1970–1973 byl zastupujícím přednostou oční kliniky 
v Olomouci profesor Antonín Heinc. Třetím přednostou se stal v roce 
1973 profesor Václav Švec, v roce 1986 jej na několik měsíců vystřídal 
jako zastupující přednosta docent Vladimír Dvořák, pátým přednostou 
kliniky byl v letech 1986–1998 docent Miloš Vymazal.

Pane docente, řídíte olomouckou oční kliniku od roku 1998, kdy 
jste se na základě výběrového řízení stal jejím šestým přednostou. Můžete 
našim čtenářům přiblížit současnost vašeho pracoviště?

Oční klinika prošla v posledních 15 letech řadou významných změn, 
zvláště v posledních 12 letech důsledně a systematicky pracujeme na 
zefektivnění její činnosti. Zásadní změnou byla postupná redukce lůž-
kového fondu – z původních 135 lůžek dislokovaných na 6 odděleních 
na stávající počet 26 lůžek na 1 smíšeném oddělení. Klinika provádí 
ročně přes 3,5 tisíce operací, v současné době většinu z nich včetně 
mikrochirugické operace katarakty provádíme ambulantně. Další 

zásadní změnou je vybudování uceleného systému specializovaných 
poraden a pracoviši, kdy podstatná část léčebných a diagnostických 
aktivit v lůžkové části se přesunula do ambulantní sféry – oční klinika 
má v současné době 4 ambulantní trakty. Našim pacientům nabízíme 
vysoce specializované odborné služby v celkem 24 specializovaných 
odborných poradnách a pracovištích. 

Klinika se zaměřuje zejména na diagnostiku, léčbu a výzkum one-
mocnění sítnice – v jednom z ambulantních traktů jsou soustředěna 
specializovaná pracoviště a odborné poradny pro onemocnění sítnice 
a sklivce. Klinika je vybavena nejmodernější diagnostickou technikou 
včetně spektrálního optického koherenčního tomografu, který je scho-
pen zobrazit sítnici téměř na úrovni histologického řezu.

Lze vyjádřit, jaký je mezi vašimi pacienty podíl nemocných s očními 
komplikacemi diabetu? Jakou péči jim vaše pracoviště poskytuje?

Jak jsem již uvedl, problematice onemocnění sítnice včetně dia-
betické retinopatie je na klinice věnována velká pozornost. Jeden ze 
4 ambulantních traktů se věnuje výlučně řešení chorob sítnice a sklivce. 
V oblasti řešení těch nejsložitějších případů cestou pars plana vitrek-
tomie má klinika velmi široký spád – celou střední a podstatnou část 
severní Moravy. 

Máte nějaké přání, nebo doporučení, které by se vztahovalo ke spo-
lupráci oftalmologů a diabetologů?

Mým přáním je, aby se dále prohlubovala spolupráce diabetologů 
a oftalmologů, neboi úspěšné řešení očních komplikací diabetu se 
bez této spolupráce neobejde. Základní podmínkou pro to, aby byl 
oftalmolog úspěšný v léčbě diabetické retinopatie a makulopatie, je 
dokonalá kompenzace glykémie a případné hypertenze. Úzká spolu-
práce diabetologa a oftalmologa zvláště u komplikovaných případů 
je velmi důležitá. Zásadní význam má také spolupráce samotného 
pacienta – zejména důsledné dodržování dietetických opatření, živo-
tosprávy, je třeba také chodit na pravidelné kontroly. U diabetiků ani 
pokročilá retinopatie – pokud nález nezasahuje do makuly – nemusí 
zhoršovat vidění, což může pacienty vést k mylnému závěru, že do-
držování všech doporučení není nutné. V tomto ohledu je třeba na 
diabetiky neustále působit.

Za rozhovor poděkovala Gabriela Bjalkovská
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Výběr abstrakt

10. mezioborového sympozia
„Diabetes mellitus – oční komplikace“

Za laskavé poskytnutí abstrakt k publikaci děkuje redakce ko-
ordinátorům sympozia, doc. MUDr. Jiřímu Řehákovi, CSc. a MUDr. 
Jarmile Raidové.

Diabetická retinopatie a hypertenze
Milan Kvapil
Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Hypertenze je jedním z důležitých a ovlivnitelných rizikových 
faktorů pro rozvoj či zhoršení diabetické retinopatie (DR). Způsobuje 
endoteliální dysfunkci s uvolněním vaskulárního endoteliálního růsto-
vého faktoru (VEGF) a změnou autoregulace sítnice. Hypertenze je 
škodlivá v každém stadiu DR a přísná kontrola krevního tlaku může 
snížit riziko očních komplikací diabetu. 

Předběžné studie ukázaly, že angiotenzin konvertující enzym 
(ACE) je místně produkován v endotelových buňkách cév retiny 
a pigmentových buňkách sítnice. Malá klinická studie také ukázala, 
že u pacientů léčených inhibitory ACE byla koncentrace VEGF na 
relativně nižší úrovni než u těch, kteří nejsou na léčbě inhibitory 
ACE, což naznačuje, že nepříznivý účinek ACE na sítnici může být 
zprostředkován potenciací aktivity VEGF. 

Studie na zvířatech v modelech retinopatie u potkanů ukázaly, 
že vznik nových abnormálních cév v sítnici u retinopatie může být 
inhibován léčbou ACE-inhibitory (lisinoprilem) nebo AT1-blokátorem 
(losartanem).

Zatímco studie EUCLID prokázala příznivý vliv ACE-inhibitorů, 
UKPDS a studie ABCD nepotvrdila nadřazenost ACEI nad jinými 
antihypertenzivy. Proto byl navržen projekt testování efektu candesar-
tanu u diabetické retinopatie (DIRECT). Tento projekt se skládal ze tří 
samostatných studií prováděných s cílem vyšetřit účinek candesartanu 
u diabetické retinopatie. DIRECT-Prevent 1 byla prováděna za účelem 
posouzení účinnosti candesartanu při snižování výskytu retinopatie, 
zatímco DIRECT-Protect 1 hodnotila vliv candesartanu na progresi 
retinopatie u diabetiků 1. typu. DIRECT-Protect 2 měla za cíl posoudit 
vliv na progresi a regresi retinopatie u diabetiků 2. typu.

Výsledky studií přinesly rozporuplné nálezy, které je třeba hodnotit 
s rozmyslem. Otázka přídatného efektu blokády renin-angiotenzino-
vého systému tak zůstává, dle mého soudu, i nadále otevřená. 

Diabetes mellitus 2. typu s diabetickou 
retinopatií – strategie kompenzace diabetu
Drahomíra Vrzalová
II. interní klinika LF UP a FN Olomouc

 
Diabetická retinopatie patří mezi nejzávažnější mikrovaskulární 

komplikace diabetes mellitus (DM) 1. i 2. typu. Úkolem diabetologa 
u pacienta s diabetickou retinopatií je dosažení normoglykémií a dlou-
hodobě dobré kompenzace diabetu spolu s dosažením cílových hodnot 
systémového krevního tlaku a hladiny lipidů v séru. U nemocných 
s vysokou hladinou glykovaného hemoglobinu je třeba korigovat dia-
betes pozvolna se zřetelem k normoglykemickému re-entry fenoménu, 
kdy intenzifikovaný inzulínový režim může vést ke zhoršení projevů 
diabetické retinopatie. Cílem léčby DM ve vztahu ke stabilizaci a pre-
venci DR dle standardu České diabetologické společnosti a České 
vitreoretinální společnosti je dosažení hladiny glykémie nalačno pod 
6,5 mmol/l, glykémie postprandiální pod 9,0 mmol/l, hodnoty systé-
mového krevního tlaku pod 130/85 mmHg, celkového cholesterolu 
pod 5,0 mmol/l, LDL-cholesterolu pod 3,0 mmol/l, triacylglycerolů 
pod 2,0 mmol/l a HDL-cholesterolu nad 1,0 mmol/l spolu s požadav-
kem nekuřáctví. Četnost sítnicových změn je ovlivňována hladinou 
glykémie. Pokud je dlouhodobá kompenzace diabetu neuspokojivá, je 
nutné převést pacienta z perorálních antidiabetik na inzulín s využitím 
konvenčního inzulínového režimu, nebo – častěji – intenzifikovaného 
inzulínového režimu formou aplikace jednotlivých injekcí inzulínu či 
kontinuální subkutánní infuzí inzulínu inzulínovou pumpou.

Epidemiologie diabetické retinopatie
Petr Kolář
Oftalmologická klinika LF MU a FN Brno

Diabetes mellitus (DM) patří ve vyspělém světě k nejčastějším chro-
nickým onemocněním a na základě toho se stává velmi závažným globál-
ním problémem. Jeho výskyt se v jednotlivých částech světa výrazně liší.
Nejvyšší je v Evropě a Americe, zejména u hispánské a černošské části seve-
roamerické populace, nejnižší poté v Japonsku, Karibiku a Středomoří.
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V roce 1990 bylo v rozvinutých zemích 20 miliónů a v rozvojových 
zemích 60 miliónů diabetiků. V roce 2000 se tato čísla zdvojnásobila 
na 40 a 120 miliónů diabetiků. Tento nárůst je alarmující. Obrovský 
nárůst počtu diabetiků v rozvojových zemích je dán posunem v cha-
rakteru životního stylu, tj. se zvýšeným energetickým příjmem a sníže-
ným výdejem. Tyto změny se označují jako „westernalizace“ životního 
stylu. Na jejím základě dochází u většiny diabetiků v rozvojových 
zemích ke vzniku syndromu X, který je charakteristický abdominální 
obezitou, hyperinzulinismem, hyperlipidémií a hypertenzí.

DM z tohoto pohledu představuje závažný socioekonomický 
problém i pro populaci České republiky. Na počátku 70. let byla pre-
valence DM kolem 3 %. Podle údajů z roku 2000 bylo v ČR postiženo 
DM 6,4 % populace a registrováno bylo přes 654 164 nemocných. Za 
30 let došlo tedy ke zdvojnásobení prevalence. Z celkového počtu 
léčených diabetiků v roce 2003 (686 865) představovala nově dia-
gnostikovaná onemocnění 7,9 %, což činí 56 863 osob. V průběhu 
tohoto roku zemřelo 24 603 diabetiků. V roce 2007 bylo evidováno 
755 000 nemocných, což je o 6 000 osob více než v roce 2006 a o více 
než 101 000 více než v roce 2000. Prevalence diabetu v populaci v ČR 
byla v roce 2007 7,3 %. Diabetem 1. typu bylo postiženo 52 813 (7 %) 
a diabetem 2. typu 692 074 (91,7 %) pacientů. Sekundární diabetes 
byl diagnostikován asi u 10 000 pacientů (1,3 %).

Statistické údaje o výskytu diabetu 2. typu nejsou pro vysoký 
počet latentních případů přesné. Podle většiny odhadů tvoří procento 
zjištěných diabetiků 2. typu pouze 50 % z celkového počtu nemoc-
ných. Obecně lze říci, že DM 2. typu je více než 10krát četnější než 
DM 1. typu.

Jednou z nejvýznamnějších chronických komplikací diabetu je 
diabetická retinopatie (DR). V zemích vyspělého světa představuje 
nejčastější příčinu slepoty v populaci lidí do 65 let věku. U pacientů 
starších 65 let představuje poté nejčastější příčinu ztráty zraku věkem 
podmíněná makulární degenerace. U diabetiků 1. typu je riziko ztráty 
zraku nejvyšší mezi 30. až 40. rokem věku, u diabetiků 2. typu poté 
po 60. roce věku. Z toho plyne, že DR představuje závažný socioe-
konomický problém.

Výskyt DR je raritní v prvních 5 letech trvání DM 1. typu. Těžký 
stupeň DR se ale může vyskytnout velmi vzácně i u prepubertálních 
pacientů, kteří jsou extrémně špatně metabolicky kompenzováni. Pro-
liferativní diabetická retinopatie (PDR) je velmi vzácná prvních 10 let 
od stanovení diagnózy diabetu 1. typu. DM 2. typu bývá ve většině dia-
gnostikován 4–7 let po svém vzniku. Proto má 7–38 % pacientů v době 
stanovení diagnózy DM 2. typu určitý stupeň DR. Nejčastější příčinou 
ztráty zraku u těchto pacientů je diabetický makulární edém.

Podle statistických údajů z České republiky (2007) postihuje DR 
11,7 % populace diabetiků, z tohoto počtu je 23,7 % diabetiků posti-
ženo proliferativní formou DR.

V roce 2007 bylo postiženo jakýmkoliv stupněm DR 88 315 osob, 
z toho trpělo 20 902 osob PDR. 2 335 pacientů bylo postiženo slepotou 
v důsledku diabetické retinopatie.

Počet osob postižených jakýmkoliv stupněm diabetické retinopatie 
se mezi lety 2002–2007 zvýšil o 12 %, počet postižených PDR se ve 
stejném období zvýšil o 19 %. Počet slepých narostl o 5 %.

Nárůst v počtu chronických komplikací není jednoduše vysvětli-
telný pouhým nárůstem celkového počtu diabetiků, ten činí za posled-
ních 5 let 10 %. V tomto případě je vysvětlením fakt, že dochází ke 
stárnutí populace diabetiků v souvislosti s delším přežíváním těchto 
pacientů.

Diagnostika, klasifikace, a současná léčba 
diabetické retinopatie
Bohdana Kalvodová, Pavlína Skalická, Magdaléna Kováčová, Jan Kalvoda
Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha

Úvod: Diabetes mellitus (DM) je vysoce komplexní systémové 
onemocnění, často spojené s chronickou progresivní mikroangiopatií 
sítnice, diabetickou retinopatií (DR). DR včetně makulárního edému 
je ve vyspělých i rozvojových zemích vedoucí příčinou nově vzniklé 
slepoty dospělých produktivního věku. Je rovněž třetí nejčastější diag-
nózou zodpovědnou za slepotu pacientů všech věkových kategorií. 
Včasné zjištění sítnicových změn je hlavním aspektem prevence ztráty 
zraku na podkladě DR.

Metody: Diagnostické metody záchytu očních komplikací DM pod-
le standardů ČOS jsou především biomikroskopické vyšetření předního 
a zadního segmentu oka (v arteficiální mydriáze) na štěrbinové lampě, 
přímá a nepřímá oftalmoskopie a fluorescenční angiografie.

Klasifikace: Jsou stanoveny dvě hlavní skupiny DR – neprolifera-
tivní a proliferativní. Neproliferativní DR je rozdělena na čtyři stadia 
založená na klinických nálezech a dynamice změn. Proliferativní DR je 
charakterizována vznikem novotvořených cév (indukovaným ischémií) 
na papile zrakového nervu nebo na sítnici. Pokročilá stadia prolife-
rativní DR představují vysoké riziko těžkých ztrát zraku v důsledku 
jejích pozdních komplikací předního a zadního segmentu oka, kterými 
jsou rubeóza duhovky a nevaskulární glaukom, intraokulární krvácení, 
makulární trakce, trakční odchlípení sítnice, trakční retinoschíza a 
rhegmatogenní odchlípení sítnice. Diabetická makulopatie se vysky-
tuje v každém stadiu DR a je charakterizována edémem fokálním, 
difuzním, cystoidním, ischémií a smíšenou formou.

Terapie: Bylo prokázáno, že včasné zjištění a léčba indikovaných 
forem DR včetně makulopatie a komplikací PDR pomocí laserové 
koagulace sítnice a/nebo pars plana vitrektomie mohou v období 
několika let zachránit zrakové funkce až u 50 % osob sledované 
populace. Nové metody léčby, které zahrnují kombinované léčebné 
postupy s inhibitory angiogeneze, představují nadějnou budoucnost. 
Platí však, že laserová koagulace sítnice u očních komplikací DM je 
zlatým standardem léčby DR a makulárního edému. Současná léčba 
může zajistit velmi efektivní využití poskytovaných nákladů a redukovat 
utrpení a ztrátu produktivity v důsledku slepoty.

Závěr: Pravidelné komplexní vyšetření diabetiků podle dopo-
ručovaných standardů je příležitostí pro stanovení diagnózy dalších 
léčitelných očních chorob, např. katarakty a glaukomu. Oftalmologové 
mohou navíc poučit pacienta o důležitosti diabetické péče, zejména 
o významu stanovení hodnot glykémie, dyslipidémie a krevního tlaku 
a o nezbytnosti pravidelných kontrolních vyšetření.

Diabetický makulární edém 
– etiopatogeneze
Libor Hejsek, Žaneta Benešová, Jan Ernest, Pavel Němec, Leoš 
Rejmont
Oční klinika ÚVN Praha

Diabetická makulopatie je hlavní příčina ztráty zraku u diabetiků. 
Porucha hematoretinální bariéry významně přispívá k rozvoji diabe-
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tického makulárního edému, který postihuje více než 25 % pacientů 
léčených pro diabetes mellitus. Patogeneze onemocnění není tč. plně 
známa a léčebné výsledky nejsou zcela uspokojivé. Hlavní roli v rozvoji 
patologie hraje postižení hematoretinální bariéry, které vede k otoku 
sítnice a následně nejen k poškození fotoreceptorů, ale i ostatních 
neuronálních struktur sítnice. Faktory cévního průsaku a retinálního 
edému jsou: porucha paracelulárního transportu, alterace intercelu-
lárních spojů endotelií a následně zánik endotelových buněk (toto 
zejména v souvislosti s dobou trvání diabetu). Poškození pericytů je 
pravděpodobně sekundární při zániku endotelií. Významným faktorem 
vystupujícím do popředí zájmu je dále vliv patologie sklivce, a zejména 
genetika. Vrozené predispozice ovlivňují tíži a rozsah diabetické reti-
nopatie. Autoři budou prezentovat současný pohled na patogenetické 
mechanismy u diabetického makulárního edému.

Diabetický makulární edém – diagnostika 
a terapeutické možnosti
Libor Hejsek, Žaneta Benešová, Jan Ernest, Pavel Němec, Leoš 
Rejmont
Oční klinika ÚVN Praha

Základní vyšetřovací pomůcky a postupy jsou: Amslerova mřížka 
(pacient může i sám sledovat vývoj onemocnění v čase), ETDRS 
tabule (pro vyšetření nejlépe korigované zrakové ostrosti do dálky), 
biomikroskopie v arteficiální mydriáze (zcela zásadní vyšetřovací 
metoda), fotografie a fluorescenční angiografie očního pozadí (zob-
razí vaskulární abnormality, místa prosakování a oblasti bez perfuze) 
a OCT makuly (při terapeutické rozvaze potřebujeme znát eventuální 
patologii vitreoretinálního rozhraní, přístroj navíc umožňuje objektivní 
kvantifikaci edému a jeho vývoj). Toto je nezbytné diagnostické mini-
mum pro terapeutickou rozvahu a další sledování makulárního edému 
(DME). Mezi metody objektivního testování zrakových funkcí patří 
multifokální elektroretinografie (MfERG) a mikroperimetrie. 

Mezi metody léčby v současné době patří: laserová fotokoagulace 
(nadále zlatý standard terapie DME), nitrooční chirurgie (pars plana 
vitrektomie), intravitreální preparáty (kortikoidy a anti-VEGF látky). 
Trendem do budoucna je kombinace těchto metod a vývoj nových léků 
pro nitrooční podání. Nezbytnou podmínkou úspěchu léčby očních 
komplikací diabetu je však dlouhodobá kompenzace základního 
(diabetes) a často přidružených onemocnění (hypertenze, dyslipidé-
mie), která, jsou-li dobře kontrolovaná, významně pozitivně ovlivňují 
prognózu zachování zrakových funkcí.

Úloha laserové koagulace v současné léčbě 
diabetické retinopatie
Eva Rencová, Jan Studnička, Jaroslava Dusová
Oční klinika LF UK a FN Hradec Králové

Cíl práce: V době zavádění nových metod v léčbě očních komplika-
cí diabetu hodnotíme postavení laserové léčby diabetické retinopatie, 
a především diabetické makulopatie.

Úvod: Vlastní cíle laserové léčby očních komplikací cukrovky 
jsou dva: zabránit vzniku proliferativní diabetické retinopatie, event. 
zablokovat její vývoj a zabránit tak vzniku příčin slepoty, kterými 

může být krvácení do sklivce či trakční amoce sítnice. Druhým cílem 
je zabránit vzniku nevratných změn fotoreceptorů v centru sítnice 
následkem makulárního edému a přidružených tvrdých exsudátů. Tyto 
trvalé změny fotoreceptorů jsou příčinou významného snížení zraku 
až praktické slepoty diabetiků.

Metodika: Došlo k vývoji změn metodiky vyšetřování i léčby diabe-
tické retinopatie i makulopatie. Kromě digitální fundusfotografie a fluo-
rescenční angiografie oceňujeme výhody stratus OCT a akcentujeme 
význam spektrálního OCT (S-OCT). V léčbě diabetické retinopatie 
používáme klasickou laserovou panretinokoagulaci, v léčbě fokálního 
makulárního edému přímou laserovou koagulaci zdrojů prosakování 
dle FAG, laserujeme i difuzní makulární edém.

Výsledky: Při správné kompenzaci diabetu a přídatných rizikových 
faktorů se nám daří zabrzdit vývoj diabetické retinopatie. Prezentujeme 
výsledky úspěšně zablokovaného vývoje i neúspěšné případy včetně 
jejich příčin.

Přídatné rizikové faktory, hlavně hypertenze, mají významný vliv 
na vývoj diabetického makulárního edému. V jeho diagnostice získalo 
S-OCT zásadní význam, protože zhodnotí, zda makulární edém způ-
sobil poškození vrstvy fotoreceptorů. V tom případě už nemůžeme 
očekávat zlepšení zrakové ostrosti od laserové koagulace ani jiné léčby. 
Mluvíme o centrální degeneraci z diabetického makulárního edému 
a jeho laserkoagulaci již nezahajujeme.

Výška makulárního edému rozhoduje o výběru metod léčby. Ma-
kulární edém s výškou centra pod 300 mikrometrů (dle stratus OCT) 
léčíme přímou laserkoagulací. Obtížněji se uplatňují laserová ložiska 
při vysokém difuzním makulárním edému. Prezentujeme úspěšný laser 
i u této formy, kde je ale lepší variantou možnost snížení makulárního 
edému intravitreální injekcí triamcinolonu či anti-VEGF preparátu 
a následná laserkoagulace. 

Závěr: Laserpanretinokoagulace zůstává zlatým standardem léčby 
správně kompenzované diabetické retinopatie. Při léčbě diabetického 
makulárního edému je metodou volby při fokálním diabetickém maku-
lárním edému a v indikovaných případech difuzní formy edému.

Léčba diabetického makulárního edému intra-
vitreální aplikací Triamcinolonu nebo Avastinu
Juraj Šimičák, Oldřich Chrapek, Martin Šín, Jiří Řehák
Oční klinika LF UP a FN Olomouc

Úvod: Makulární edém je nejčastější příčinou zhoršení vidění 
u diabetiků. V léčbě diabetického makulárního edému (DME) se jako 
zlatý standard využívá již řadu let laserfotokoagulace (LFK) sítnice. 
Výsledky léčby difuzního makulárního edému mřížkovou fotokoagu-
lací nejsou zcela optimální. Nové možnosti léčby DME představuje 
intravitreální (IVT) aplikace Triamcinolonu nebo anti-VEGF.

Cíl: Zhodnotit účinnost léčby difuzního DME intravitreální apli-
kací Triamcinolonu nebo Avastinu na souboru pacientů léčených na 
Oční klinice v Olomouci v letech 2006–2008.

Metodika a výsledky: V letech 2006–2008 bylo léčeno 32 pacientů 
intravitreální aplikací Triacinolonu nebo Avastinu. Soubor obsahoval 
pacienty, kteří již byli v minulosti ošetřeni mřížkovou LFK bez zlepšení 
nálezu, a pacienty, u kterých byla pro vysoký edém indikovaná IVT 
aplikace před LFK sítnice. U obou souborů byla hodnocena centrální 
zraková ostrost (ETDRS optotypy) a OCT (makulární mapa) před 
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aplikací, 3 měsíce po aplikaci a rok po aplikaci. Po IVT aplikaci obou 
preparátů dochází k poklesu tlouš ky sítnice po 3 měsících od aplikace 
průměrně o 28 % u Triamcinolonu a 22 % u Avastinu.

Závěr: Intravitreální aplikace Triamcinolonu anebo Avastinu 
představuje účinnou terapii v léčbě difuzního DME, po aplikaci 
dochází rychle k morfologickému i funkčnímu zlepšení nálezu. Efekt 
obou přípravků je ovšem jenom dočasný a opakované aplikace jsou 
nutné. Kombinací LFK a IVT aplikací Triamcinolonu nebo Avastinu 
lze efekt léčby potencovat a udržet.

Přínos diabetické pars plana vitrektomie 
v časném a pozdním pooperačním období
Oldřich Chrapek, Zuzana Prachařová, Jiří Řehák
Oční klinika LF UP a FN Olomouc

V letech 1997 až 2002 jsme pro komplikace proliferativní diabe-
tické retinopatie odoperovali 48 očí 41 pacientů průměrného věku 58 
let. V souboru operovaných očí byl desetkrát (21 %) zjištěn diabetes 
mellitus 1. typu, třicetšestkrát (75 %) diabetes mellitus 2. typu a ve dvou 
případech (4 %) se jednalo o jiný typ diabetu (jedenkrát se jednalo 
o LADA diabetes a jedenkrát o sekundární diabetes při chronické 

pankreatitidě). V časném pooperačním období, tedy během prvních 
3 měsíců po operaci, pars plana vitrektomie zlepšila vizus u 28 očí (59 
%), u 16 očí (33 %) se vizus nezměnil a u 4 očí (8 %) se vizus zhoršil. 
Vizus 1/60 a lepší mělo 37 očí (77 %), vizus 6/60 a lepší 17 očí (35 %) 
a vizus 6/12 a lepší již jen 3 oči (6 %). Vizus horší než 1/60 mělo 11 
očí (23 %). 

Minimálně jeden rok jsme sledovali 47 očí 40 pacientů. Porovná-
me-li vstupní vizus se zrakovou ostrostí při poslední kontrole v pozdním 
pooperačním období, tedy minimálně rok po operaci, můžeme kon-
statovat, že u 28 očí (60 %) se vizus zlepšil, u 11 očí (23 %) se zraková 
ostrost nezměnila a u 8 očí (17 %) se vizus zhoršil. Zrakovou ostrost 
1/60 a lepší mělo v pozdním pooperačním období 33 očí (70 %), vizus 
6/60 a lepší 17 očí (36 %) a zrakovou ostrost 6/12 a lepší 2 oči (4 %). 
Porovnáme-li vizus očí v časném pooperačním období se zrakovou 
ostrostí při poslední kontrole v pozdním pooperačním období, kon-
statujeme, že nejčastěji, u 34 očí (72 %), se vizus již v průběhu měsíců 
po operaci nezměnil a u 1 oka (2 %) se zraková ostrost dokonce ještě 
zlepšila. Potvrdilo se, že je reálné, aby příznivý výsledek pars plana vit-
rektomie pozorovaný v časném pooperačním období zůstal pacientovi 
uchován i pro následující měsíce a léta života.

Autoři zdůrazňují význam pravidelných a pečlivých kontrol očí 
diabetiků s včasnou diagnostikou patologických změn a včasným 
zahájením adekvátní terapie.

Šonkův den 2010
19. 1. 2010, Autoklub ČR, Praha

5. ročník semináře věnovaného metabolickým onemocněním
pořádá 1. lékařská fakulta UK

Bližší informace a on-line registrace:
www.sonkuvden.cz

Poplatek: 150 Kč s DPH, bude vybírán na místě

pozvánky

Organizátor: 
JS Partner s. r. o., Upolínová 280/7, 150 00  Praha 5
tel: 257 222 888, fax: 257 223 146, e-mail: info@js-partner.cz
www.js-partner.cz (on-line registrace)

kontaktní osoba pro účastníky: Luděk Lopour
tel.: 603 300 792, e-mail: ludek.lopour@js-partner.cz

XIV. Hradecké gastroenterologické dny
12.–13. 3. 2010, Hradec Králové

Organizační zajištění:
BOS. org s. r. o., Kekulova 38, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 531 098, 475 207 082, fax: 475 205 169
e-mail: info@bos-congress.cz

Odborná garance:
prof. MUDr. Jan Bureš, CSc., 2. interní klinika FN Hradec 
Králové

www.bos-congress.cz
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Dovolte nám, abychom se s úctou a láskou rozloučili s panem prof. 
MUDr. Jaroslavem Šimonem, DrSc., který po dlouhém a odvážném 
boji podlehl zhoubnému onemocnění dne 6. října 2009. 

Pan profesor se narodil v Praze roku 1930. V Praze vystudoval 
lékařskou fakultu. Po promoci roku 1955 začal pracovat v Kolíně, 
avšak sídlem jeho celoživotního působení byla Plzeň, kam se v roce 
1963 přestěhoval. V Plzni nastoupil na interní kliniku a pod vedením 
přednosty kliniky kardiologa Josefa Sovy se začal věnovat proble-
matice arteriální hypertenze, a to především z pohledu dědičnosti. 
Publikovat začal od roku 1965. Výsledky jeho studie krevního tlaku 
u dvojčat byly roku 1969 otištěny v časopisu Lancet. 

V té době se zajímal o kardiovaskulární epidemiologii, odvět-
ví medicíny, které u nás teprve vznikalo. Od sedmdesátých let se 
profesor Šimon věnoval práci se studenty a spolu s nimi realizoval 
epidemiologické studie, které byly náročné na sběr dat a které svým 
rozsahem neměly v tehdejším Československu obdoby. Známé jsou 
především práce pocházející z vyšetřování průmyslové populace – pl-
zeňské Škodovky a pivovaru. Celkově za dobu své vědecké činnosti 
publikoval přes 250 prací.

Ačkoliv kandidátem věd byl Jaroslav Šimon jmenován již roku 
1969, habilitace mu byla umožněna až roku 1982. Doktorem věd se 
stal roku 1987 a v roce 1989 byl jmenován profesorem vnitřního lé-
kařství. V letech 1990–1996 byl přednostou II. interní kliniky v Plzni 
a rozvinul zaměření kliniky na preventivní medicínu. 

Byl členem mnoha odborných společností. Začátkem 80. let minu-
lého století byl zakládajícím členem Komise, později Pracovní skupiny 
pro hypertenzi České kardiologické společnosti, předsedal Pracovní 
skupině preventivní kardiologie České kardiologické společnosti 
a byl spoluzakladatelem České společnosti pro aterosklerózu. V 90. 
letech pracoval v nukleu Pracovní skupiny epidemiologie a prevence 
Evropské kardiologické společnosti a roku 1996 uspořádal sjezd této 
evropské pracovní skupiny v Plzni. 

Odborně byl zaměřen na prevenci kardiovaskulárních chorob 
a sám žil v souladu s tím, co hlásal. Byl to přesvědčený sportovec, 
hrál tenis, později golf a sjezdoval, a to i po implantaci umělého ky-

Rozloučení
s prof. MUDr. Jaroslavem Šimonem, DrSc.

Nekrolog

čelního kloubu. (Jeho jedinou stížností bylo, že se mu po implantaci 
TEP hůře sesedá z vleku). Stále soustavně pracoval a vždy aktivně 
působil na své okolí optimisticky. 

Pane profesore, děkujeme Vám za Váš laskavý humor a velkory-
sost, i za to, jak jste nám dokázal dodávat odvahu. 

Za spolupracovníky MUDr. Ivana Šípová
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Dny dětské endokrinologie
12.–13. 2. 2010, Louny

Registrace:
Přihlášku k aktivní i pasivní účasti je třeba zaslat nejpozději do 
31. prosince 2009
� on-line: z přihlašovacího formuláře na internetových stránkách 

www.bos-congress.cz
� poštou prostřednictvím formuláře přihláška k účasti na adresu 

organizátora
� e-mailem: prihlaska@bos-congress.cz
� faxem na číslo 475 205 169

Informace, organizační zajištění, kontaktní spojení:
BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 531 098, 475 207 082; fax: 475 205 169
Jeanette Lacinová, e-mail: lacinova@bos-congress.cz

www.bos-congress.cz 

11. setkání Pracovní skupiny dětské endokrinologie České pedia-
trické společnosti ČLS JEP

Odborný program:
12. 2. 2010 
Symposium I.: „Kapitoly z endokrinologie akutních stavů“
Přednášky laureátů soutěže Pracovní skupiny dětské endokri-
nologie
Symposium II.: „Small for gestational age“

13. 2. 2010 
Symposium III.: „Výživa a endokrinní systém“
Symposium IV.: „Kostní dysplázie u dětí“
Symposium V.: „Právní a sociální problematika dětské endokri-
nologie“

pozvánka
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Súhrn:
Aktuálna klasifikácia uvádza niekoNko desiatok podtypov diabetes mellitus (DM), v klinickej 

praxi však často absentuje komplexný pohNad na pacienta a dostatočne hlboká analýza smerujúca 
k ozrejmeniu kauzálnej etiologickej príčiny DM. Na príklade kazuistík troch pacientov dávame 
do pozornosti diabetológov poddiagnostikovanú klinickú jednotku – hereditárnu hemochroma-
tózu (HHE). U každého pacienta s DM a PGT je indikované skríningové vyšetrenie parametrov 
metabolizmu železa. V prípade nálezu zvýšených hladín transferínu, resp. feritínu je oprávnené 
vyšetriT HFE génu. Včasnou diagnózou a liečbou HHE je možné predchádzaT fatálnym dôsledkom 
tohto frekventného metabolického ochorenia.

Summary:
Hereditary hemochromatosis as a cause of specific diabetes, in other words: do not forget 

diabète bronzé
Actual classification of diabetes mellitus (DM) states several tens of DM subtypes. However, 

the complex view with careful analysis aimed to establish the causal etiological cause of DM 
frequently are absent in the clinical praxis. On example of three case reports, authors draw the 
attention of diabetologists to underdiagnosed clinical entity – hereditary hemochromatosis (HHE). 
It is indicated to investigate the parameters of iron metabolism in all patients with DM and IGT 
screeningly. In case of increased transferrin or ferritin levels, it is indicated to perform the analysis 
of HFE gene. Early diagnosis and therapy of HHE facilitate the prevention of fatal consequences 
in this frequent metabolic disease.

Imreová, H., Fischerová, M., Kentoš, P., Petrovič, R., Rázgová, D., Chandoga, J., Kreze jr., A., Pura, M.
Hereditárna hemochromatóza ako podklad špecifického diabetu alebo nezabúdajme na diabète bronzé. 
Kazuistiky v diabetologii 7, č. 4 – Endokrinologie: 42 –45, 2009.

KNúčové slová:

� diabetes mellitus

� ostatné špecifické typy 
diabetu

� hereditárna 
hemochromatóza

� diabète bronzé

� gén HFE

� skríning

Key words:

� diabetes mellitus

� other specific types 
of diabetes

� hereditary 
hemochromatosis

� diabète bronzé

� HFE gene

� screening

Úvod:

Aktuálna klasifikácia diabetes mellitus (DM) uvádza niekopko 
desiatok podtypov diabetu (The Expert Committee 1997), v klinickej 
praxi však často absentuje komplexný pohpad na pacienta a dostatočne 

Helena Imreová1,5, Mária Fischerová2,
Peter Kentoš3, Robert Petrovič2,
Daniela Rázgová1,6, Ján Chandoga2,
Alexander Kreze jr.4, Mikuláš Pura3

1Diabetologické oddelenie, Národný endokrinologický a diabetologický ústav, qubochňa 
2Úsek molekulovej a biochemickej genetiky, Centrum lekárskej genetiky, FNsP, Bratislava
3Endokrinologické oddelenie, Národný endokrinologický a diabetologický ústav, qubochňa
4II. interní oddělení, FN Bulovka, Praha
5Neštátna ambulancia praktického lekára a diabetológa, qubochňa (aktuálne pracovisko autora)
6Neštátna ambulancia praktického lekára a diabetológa, Ružomberok-Likavka (aktuálne pracovisko autora)

hlboká analýza smerujúca k ozrejmeniu kauzálnej etiologickej príčiny 
DM. V súčasnosti sa viac pozornosti venuje ekonomicky atraktívnemu 
DM 1. typu a preskripčne objemnému DM 2. typu. Pacienti s menej 
frekventnými, avšak nemenej významnými a priebehom závažnými špe-
cifickými typmi DM tak ostávajú na okraji záujmu, sú diagnostikovaní 

Hereditárna hemochromatóza ako 
podklad špecifického diabetu alebo 
nezabúdajme na diabète bronzé
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v nedostatočných počtoch a neskoro. Príkladom sú paradoxne pacienti 
s klinicky typicky vyjadrenými ochoreniami ako sú hypersomatotropiz-
mus (akromegália) (Colao et al. 2004), hyperkortizolizmus (Cushingov 
syndróm) (Nieman et al. 2008) alebo myotonická svalová dystrofia 
(Steinertova choroba) (Llagostera et al. 2007). V nasledujúcom texte 
popisujeme a následne analyzujeme prípady troch pacientov so špe-
cifickým DM na podklade hereditárnej hemochromatózy. 

Popis prípadov

Prípad č. 1
Dvadsairočný pacient s deväiročným trvaním DM 1. typu (au-

toprotilátky proti pankreatickej tyrozínfosfatáze v úvode ochorenia 
s titrom 46 U/ml pri referenčnej norme <1 U/ml, C-peptid s hodno-
tou 0,09 nmol/l) na intenzifikovanej inzulinoterapii, bez orgánových 
komplikácií, u ktorého sme pre opakovane zaznamenané hodnoty 
bilirubinémie (celkový bilirubín 30..49..66..86 µmol/l) a hypersiderémiu 
(tab. č. 1) pri nezvýšených aktivitách hepatálnych transferáz indikovali 
molekulárno-genetické vyšetrenia príslušných génov podmieňujúcich 
najfrekventnejšie ochorenia metabolizmu žlčových farbív, resp. železa. 
Týmito bola potvrdená benígna hyperbilirubinémia, t. j. Gilbertov syn-
dróm (pacient homozygot pre (TA)7 polymorfizmus nekódujúcej oblasti 
promótora génu bilirubín-UDP-glukuronyltransferázy) ako aj heredi-
tárna hemochromatóza s mutáciou H63D v homozygotnom stave.

Prípad č. 2
Šesidesiatročný pacient s dvanásiročným trvaním DM na OAD 

v štádiu komplikácií (distálna senzitívna polyneuropatia dolných 
končatín, rozvinutá kardiálna autonómna neuropatia, makroangio-
patia ciev dolných končatín), s arteriálnou hypertenziou, chronickou 
ischemickou chorobou srdca, s opakovanými paroxyzmami fibrilácie 
predsiení, po hemoragickej náhlej cievnej mozgovej príhode (NCMP) 
s pavostrannou hemiparézou, po recidíve ischemickej NCMP v povodí 
a. cerebri media l. dx. s centrálnou parézou n. VIII a n. XII l. sin., 
sledovaný zároveň v našej ambulancii pre periférnu hypotyreózu s ne-
zvýšenými hladinami tyreiodálnych autoprotilátok (ATG, ATPO). 
Hepatopatia s enzymatickou aktivitou bola primárne pokladaná iba 
za dôsledok kombinovaného toxoetylického poškodenia (pre toto 
svedčila osobná anamnéza a pokles aktivít hepatálnych transferáz 
pri abstinencii počas hospitalizácie – GMT 3,82..2,62 IU/l, ALT 
1,50..0,77 IU/l, AST 1,48..0,52 IU/l) s NAFLD/NASH (pri BMI 

42,65 kg/m2). Kombinácia DM, hypersiderémie, hypotyreózy, dys-
rytmickej formy ischemickej choroby srdca, ktorú navyše dopĺňala 
konštelácia periférneho hypogonadizmu (LH 5 IU/l, FSH 29 IU/l, 
celkový testosterón 8,3 nmol/l, SHBG 30,7 nmol/l) indikovali vyše-
trenie biochemických parametrov metabolizmu železa a následné 
genetické vyšetrenie (tab. č. 1), ktoré potvrdili suponovanú diagnózu 
hereditárnej hemochromatózy.

Prípad č. 3
Sedemdesiatosemročný pacient s dvadsairočným trvaním DM, 

sekundárne inzulino-dependentným, v štádiu komplikácií (distálna 
senzitívna polyneuropatia dolných končatín, simplexná retinopatia, 
rozvinutá kardiálna autonómna neuropatia, makroangiopatia ciev 
dolných končatín), s arteriálnou hypertenziou, chronickou ischemic-
kou chorobou srdca, po recidivujúcich tranzitórnych ischemických 
atakách a ischemickej NCMP pavostrannou hemiparézou, po resekcii 
pavého laloka pečene pre hepatóm, s recidívou (CT verifikovaný 
tumor pavého laloka s rozmermi 80×70×65 mm). Kombinácia DM 
so zachovanou endogénnou sekréciou inzulínu (bazálna hodnota C-
-peptidu 1,42 nmol/l), hyperpigmentácie (obr. č. 1), hypersiderémie 
a hepatómu nasvedčovali pre hereditárnu hemochromatózu, táto 
bola potvrdená výsledkami biochemických parametrov metabolizmu 
železa a molekulárnym vyšetrením HFE génu (tab. č. 1).

Diskusia:
Pod označením hämochromatose popísal v roku 1889 Friedrich 

Daniel von Recklinghausen formu pigmentácie postihujúcu viaceré 
orgány (von Recklinghausen 1889). Už v roku 1882 však popísali dva 
prípady podobnej hyperpigmentácie spojenej s diabetom a hyper-
trofickou cirhózou pečene Victor Charles Hanot a Anatole Marie 
Émile Chauffard (Hanot et Chauffard 1882). Pri druhej referencii 
Hanot, tentoraz s kolegom Maximilianom Schachmannom, k dvom 
svojim a dvom podobným (Letulle 1885) pridali piaty prípad (Hanot 
et Schachmann 1886), s vierou, že by mohlo ísi o novú formu cirhózy 
– cirrhose pigmentaire diabétique, a novú klinickú jednotku – diabète 
bronzé. Označenie sa vo všeobecnosti, hoci nie bez výhrad, prijalo.

Hereditárna hemochromatóza (HHE), ktorej podkladom sú 
mutácie génu HFE (tzv. HFE-HHE), je najčastejším metabolickým 
ochorením s autozomálne recesívnym typom dedičnosti. Príčinou 
vysokej prevalencie (1:300) v populáciách severnej Európy je efekt 
zakladatepa a protektívna úloha mutácie C282Y proti stratám železa 

HEREDITÁRNA HEMOCHROMATÓZA AKO PODKLAD ŠPECIFICKÉHO DIABETU ALEBO NEZABÚDAJME…

vek/pohlavie trvanie DM klinický obraz
laboratórne parametre
(Fe; saturácia transferínu; feritín)

mutácie HFE génu

20/M 9 rokov DM 1. typu, Gilbertov syndróm 38,3 µmol/l; 60,1 %; 71 ng/ml H63D/H63D

60/M 12 rokov
hyperpigmentácia, ICHS, NCMP, paroxyz-
my FiP 

47,4 µmol/l; 46,3 %; 1 730 ng/ml C282Y/C282Y

78/M 20 rokov
hyperpigmentácia, ICHS, recidivujúca TIA, 
osteoartróza, hepatóm 

37,9 µmol/l; 69,8 %; 2 071 ng/ml C282Y/C282Y

Tab. č. 1: Základná charakteristika pacientov

Vysvetlivky: DM – diabetes mellitus; ICHS – ischemická choroba srdca; TIA – tranzitorná ischemická ataka
Referenčné rozmedzia pre jednotlivé parametre: Fe 9,5–30,0 µmol/l; saturáciu transferínu 20–43 %; feritín 20–300 ng/ml
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(Datz et al. 1998; Pietrangelo 2004). Ochorenie má pestrý klinický ob-
raz (tab. č. 2), pričom prognosticky najzávažnejšími sú kardiologické 
komplikácie (arytmie, špecifická dilatačná alebo dilatačno-reštrikčná 
kardiomyopatia) a hepatálne komplikácie (fibróza, cirhóza, riziko 
vzniku hepatocelulárneho karcinómu) (Szántová et al. 2006). Frek-
vencia výskytu DM pri HHE sa udáva rôzne od 50–60 %, v starších 
štúdiách až do 80 % (Strohmeyer et Niederau 2000). Pri populácii 
5,5 milióna obyvatepov a predpoklade, že mutácia C282Y sa v homo-
zygotnom stave v slovenskej populácii vyskytuje s frekvenciou 1:400 
(Fischerová, nepublikované údaje), sa tak na Slovensku teoreticky 
nachádza 4 125 až 11 000 pacientov s DM, ktorého podkladom je 
HFE-HHE. Analýza troch frekventných (C282Y, H63D, S65C) 
a siedmych zriedkavejších mutácií (V53M, V59M, Q127H, P160delC, 
E168Q, E168X Q283P) HFE génu sa v súčasnosti na Slovensku 
vykonáva na viacerých genetických pracoviskách. V registri pacien-
tov s genetickými chorobami SR sa v roku 2007 (kedy došlo k jeho 
zrušeniu) nachádzal iba zlomok pacientov s HFE-HHE potvrdenou 
genetickým vyšetrením. Non-HFE hemochromatózy sú vyslovene 
vzácne (tab. č. 3) (Pietrangelo 2004; Andrews et al. 2005). Prevalencia 
nerozpoznanej HHE v populácii diabetikov sa v Európe udáva na 
5–8 nediagnostikovaných prípadov/1 000 pacientov s DM (O’Brien 
et al. 1990), konkrétne údaje zo Slovenska chýbajú.  

Zatiap čo prípad č. 1 je príkladom kombinovaného výskytu via-
cerých jasne definovaných metabolických ochorení s polygénovou 
(DM 1. typu), resp. monogénovou dedičnosiou (Gilbertov syndróm 
a HHE) s protichodnými dopadmi na kardiovaskulárny systém (DM 
1. typu a HHE ako rizikové, resp. hyperbilirubinémia ako protektívny 
faktor znižujúci kardiovaskulárne riziko), so včasných záchytom 

výskyt

subjektívne príznaky

únava 40–60 %

abdominálna bolesi 30–40 %

ponámahové dyspnoe 20–30 %

hmotnostný úbytok 15–25 %

kardiálne iažkosti 15–25 %

artralgie 15–25 %

smäd 10–20 %

impotencia 10–20 %

nauzea 10–20 %

hnačky 5–10 %

meteorizmus 5–10 %

dysmenorea 5–10 %

objektívne znaky

hepatálne postihnutie >90 %

hyperpigmentácia kože 60–80 %

diabetes mellitus 60–80 %

kardiomyopatia 20–50 %

artropatia 20–50 %

endokrinopatia 20–50 %

Tab. č. 2: Subjektívne príznaky a objektívne znaky pri HHE (podNa 
Szántovej et al.)

gén a pozícia proteín
vek v čase 
diagnózy

typ dedičnosti klinická a patologická charakteristika

HFE
  6p21.3

HFE 40–60 rokov
autozómovo recesívny 
(neúplná penetrancia)

dysfunkcia pečene s fibrózou a cirhózou, kardiomyopatia, en-
dokrinopatie, artropatia; depozity železa v parenchýme pečene, 
v srdci a endokrinných žpazách, bez postihnutia makrofágov

TFR2
  7q22

transferínový 
receptor typ 2

40–60 rokov autozómovo recesívny
dysfunkcia pečene s fibrózou a cirhózou, kardiomyopatia, en-
dokrinopatie, artropatia; depozity železa v parenchýme pečene, 
v srdci a endokrinných žpazách, bez postihnutia makrofágov

HJV
  1q21

hemojuvelín 15–25 rokov autozómovo recesívny

kardiomyopatia a arytmie, diabetes, hypogonadotropný hypogo-
nadizmus, menej vyjadrená dysfunkcia pečene; známky uklada-
nia železa v orgánoch podobné HFE hemochromatóze, avšak so 
skorším nástupom a závažnejšie

HAMP
  19q13

hepcidín 15–25 rokov autozómovo recesívny

kardiomyopatia a arytmie, diabetes, hypogonadotropný hypogo-
nadizmus, menej vyjadrená dysfunkcia pečene; známky uklada-
nia železa v orgánoch podobné HFE hemochromatóze, avšak so 
skorším nástupom a závažnejšie

SLC40A1
  2q32

feroportín 30–50 rokov autozómovo dominantný
hyperferitinémia s alebo bez fibrózy pečene, kardiomyopatia, 
diabetes; u niektorých pacientov mierna anémia už v skorých 
štádiách ochorenia, depozity železa v makrofágoch

Tab. č. 3: PrehNad primárnych hereditárnych foriem hemochromatóz (upravené podNa Andrewsovej et al.)

von Recklinghausen Friedrich Daniel (1833–1910) – nemecký patológ. Študoval v Bonne, Würzburgu a Berlíne, kde študoval patologickú anatómiu u Rudolfa Virchowa, v rokoch 1858–1864 
pracoval ako asistent v Inštitúte pre patologickú anatómiu v Berlíne, profesor patologickej anatómie v Königsbergu (1865), Würzburgu (1866–1872) a Štrassburgu (1872–1906), kde sa 
v r. 1877 stal rektorom univerzity (zdroj informácií: archív autorov).
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Adresa na korešpondenciu:
MUDr. Mikuláš Pura
Národný endokrinologický a diabetologický ústav
034 91 Zubochňa
e-mail: mikulas.pura@nedu.sk 

HHE, prípady č. 2 a 3 dokumentujú pokročilé štádiá HHE (kardio-
vaskulárne komplikácie u oboch, hepatóm u pacienta č. 3). Prípad 
č. 1 navyše dokumentuje súčasný výskyt dvoch etiologických príčin 
DM (DM 1. typu a HHE), aj ke{ vek pacienta a homozygotný stav 
H63D/H63D sú predpokladom pre minimálny hyperglykemizujúci 
efekt HHE. Podobne, prípad č. 2 predstavuje koincidenciu dvoch, 
resp. troch príčin vedúcich k nadbytku železa (HHE, alkoholová 
choroba pečene, NAFLD/NASH), z čoho vyplýva potreba starostlivej 
diagnostickej rozvahy pri hodnotení príčiny hepatopatie.

Vyšetrenie saturácie transferínu železom a hladiny feritínu v sére 
je podpa aktuálne platných odporučení indikované u každého pacienta 
s neobjasneným hepatálnym ochorením, neobjasnenou artropatiou, 
nevysvetlenou poruchou rytmu alebo dilatačnou či reštrikčnou kardio-
myopatiou u osôb v mladšom a strednom veku, pri diabetes mellitus 
alebo poruche glukózovej tolerancie (O’Brien et al. 1990; Szántová 
et al. 2006). V klinickej praxi sa však toto odporučenie nedodržiava, 
čo prispieva k nedostatočnému záchytu pacientov s HHE.

Záver:
Na príklade kazuistík troch pacientov dávame do pozornosti 

lekárov so špecializáciou pre diabetes a poruchy metabolizmu pod-
diagnostikovanú klinickú jednotku – HHE. Napriek tomu, že existuje 
platné odporučenie ohpadne skríningového vyšetrovanie parametrov 
metabolizmu železa, toto nie je všeobecne zaužívané. Nález zvýše-
ných hladín transferínu, resp. feritínu oprávňuje následne indikovai 
molekulárno-genetické vyšetrenie HFE génu. Včasnou diagnózou 
a liečbou HHE je možné predchádzai potencionálne fatálnym 
dôsledkom tohto frekventného metabolického ochorenia. 
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Hanot Victor Charles (1844–1896) – francúzsky internista. Pôsobil v nemocnici Hôpital Saint-Antoine, profesor všeobecnej medicíny, šéfredaktor časopisu Archives generals de médecine. 
Venoval sa predovšetkým ochoreniam pečene, popísal cirhotickú žltačku, biliárnu cirhózu, hemochromatózu. Výrazne ovplyvnil Nicolasa Augustina Gilberta (1858–1927) (zdroj informácií: 
autori príspevku).

Chauffard Anatole Marie Émile (1855–1932) – francúzsky internista. Pôsobil v nemocniciach Cochin a najmä Hôpital Saint-Antoine, profesor vnútorného lekárstva, výnimočný klinik a učitep. 
Hlavnou oblasiou jeho záujmu boli ochorenia pečene, kde okrem klinických poznatkov prispel aj v oblasti popisnej patológie (zdroj informácií: autori príspevku).
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Obr. č. 1: Hyperpigmentácie pokožky ruky u pacienta č. 3 (doku-
mentovaná porovnaním s rukou spolupacienta)
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Úvod:

Autoimunní polyglandulární syndrom II. typu je onemocnění re-
lativně vzácné, postihuje přibližně 5/100 000 osob v USA a 11–14/100 
000 osob v Evropě. Nejčastěji se objevuje ve čtvrté dekádě života, 
ženy jsou postiženy třikrát častěji než muži. Dědičnost je polygenní, 
HLA-DR3 a HLA-DR4 vázaná. Rozhodující pro klasifikaci onemoc-
nění je přítomnost adrenální insuficience, autoimunní tyroiditidy 
samostatně (Schmidtův syndrom), nebo společně s diabetes mellitus 
1. typu (Carpenterův syndrom). Další autoimunitní onemocnění viz 
tabulka č. 1.

Kazuistika:
Předchorobí: 

Žena narozená v roce 1986. Z rodinné anamnézy bez pozoru-
hodností, narodila se z první gravidity zdravým rodičům, ani v širší 
rodině nebylo zjištěno žádné závažnější interní onemocnění kromě 
urolitiázy. Porod proběhl v termínu, spontánně záhlavím, nebyla 
kříšena, porodní hmotnost 3 600 g. Během poporodního průběhu 
a dětství proběhly u pacientky opakované bronchitidy, pro něž byla ně-
kolikrát hospitalizována na dětské klinice, zjištěno alergické asthma 
bronchiale s triggerem pyl, prach, peří, roztoči, stabilizována na léčbě 
inhalačním kortikoidem – budesonid (Symbicort inh 400 mg/den). 
Jinak bez obtíží, přiměřený psychomotorický vývoj, školní docházka 
bez zásadnějších problémů, průměrný prospěch na střední odborné 
škole. Menses pravidelně od počátku kolem 11. roku věku.

Ve 13 letech (1999) byla zjištěna hyperfunkce štítné žlázy, byla 
zahájena léčba carbimazolem (Carbimazol tbl) ve vstupní dávce 
20 mg denně, s poklesem během 10 měsíců na dávku 5 mg denně, 
s rychlým navozením eutyreózy. Negativní protilátky proti TSH re-
ceptoru (opakovaně) a tyreoglobulinu, silně pozitivní protilátky proti 
tyreoidální peroxidáze (vstupně >2 000 U/ml), sonograficky difuzní 

Autoimunní polyglandulární 
syndrom 2. typu

Souhrn:
Výskyt polyglandulárních autoimunních syndromů roste v čase a i přes jejich nízkou frekvenci 

je na ně zapotřebí myslet u pacientů s více než jedním autoimunním onemocněním. Kazuistika 
popisuje osud pacientky s postupně se rozvíjejícím Carpenterovým syndromem a diskutuje možnosti 
včasné diagnostiky, screeningu jednotlivých souvisejících onemocnění a léčby.

Summary:
Autoimmune polyglandular syndrome type 2
The incidence of polyglandular autoimmune syndromes increases in time and despite their 

low frequency they must be taken into consideration in patients with more than one autoimmune 
disease. The paper describes a history of a female patient with progressively developing Carpenter’s 
syndrome and discusses possibilities of an early diagnosis, the screening of individual associated 
diseases and their treatment.

Krčma, M. Autoimunní polyglandulární syndrom 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 7, č. 4 – Endokri-
nologie: 47 – 48, 2009.

Klíčová slova:

� polyglandulárni syndrom

� APS II. typu

� autoimunní adrenalitida

� autoimunní tyroiditida

� anti-GAD

Key words:

� polyglandular syndrome

� APS type 2

� autoimmune adrenalitis

� autoimmune thyroiditis

� anti-GAD

Michal Krčma
I. interní klinika LF UK a FN Plzeň

onemocnění % pacientů

adrenální insuficience+autoimunní tyroiditida

diabetes mellitus 1. typu 30–52

vitiligo 4,5–11

chronická atrofická gastritida (±deficience B12) 4,5–11

hypergonadotropní hypogonadismus 4 –9

chronická autoimunní hepatitida 4

alopecie 1– 4

myasthenia gravis <1

revmatoidní artritis <1

Sjögrenův syndrom <1

trombocytická purpura <1

celiakie ?

autoimunní hypofyzitida ?

Tab. č. 1: Polyglandulární autoimunní syndrom II. typu
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struma, scintigraficky celkově zvýšená akumulace bez ložiskových 
poruch ve smyslu toxické nebo afunkční léze. Přibližně 2 roky od 
zahájení léčby bylo možné carbimazol vynechat (2001), přetrvávala 
funkce štítné žlázy v horním pásmu normy (TSH kolem 0,1 mIU/l), 
sonograficky difuzní struma. Stav byl hodnocen jako autoimunní 
tyroiditida s tyreotoxickou fází v úvodu. Počátkem roku 2002 došlo 
k rozvoji subklinické hypotyreózy, byla zahájena léčba malou dávkou 
tyroxinu (Euthyrox tbl) s postupným nárůstem až na 75 µg denně.

V červenci 2002 byla pacientka přijata na neurologickou kliniku 
pro náhle vzniklý pět minut trvající stav bezvědomí s křečemi a ná-
sledující amnézií, EEG potvrdilo EP paroxysmus charakteru grand 
mal, zahájena léčba valproátem (Depakine chrono tbl) v cílové dávce 
750 mg denně večer s dobrým efektem. Obtíže se dále neopakovaly, 
v říjnu 2003 byla po negativním EEG po testu spánkovou deprivací 
snížena dávka valproátu na 500 mg. V červnu 2004 byl valproát při 
trvající asymptomatičnosti vysazen, v červnu 2006 byla ukončena 
dispenzarizace, nemocné bylo umožněno řízení automobilu.

Nynější onemocnění:
V červenci 2007 se objevují bolesti hlavy se zvracením, bez zá-

vislosti na jídle, několik epizod brnění horních končetin a jazyka. Ve 
spádovém zařízení provedeno CT mozku, MR mozku, obě vyšetření 
s normálním nálezem, EEG s epileptickými grafoelementy. Opětovně 
zahájena antiepileptická léčba lamotriginem (Lamictal tbl) v dávce 
100 mg/den, která byla bez efektu. Ambulantně vyšetřována bez nále-
zu příčiny zvracení, v září 2007 byla přijata na naše oddělení pro další 
zhoršení stavu, hypotenzi (TK 80/60 mmHg), tachykardii (sinusový 
rytmus 120/min, EKG fyziologická křivka), bolesti břicha v epigast-
riu, nechutenství. Vstupní laboratorní nálezy přiměřené s nízkými 
zánětlivými markery, normálními minerály a ABR, sonografie břicha, 
ezofagogastroskopie s normálním nálezem. Po doplnění tekutin intra-
venózně se demaskovala lehká hyponatrémie (131 mmol/l) s hraničně 
vyšší hladinou sérového kalia (5,4 mmol/l), proto stanovena hladina 
sérového kortizolu – významně snížena (35 nmol/l).

Zahájena zprvu parenterální, následně perorální substituce 
hydrokortisonu, která během 2 dnů vedla k téměř kompletní úpravě 
stavu a pacientka byla dimitována. Dodatečně získané výsledky 
(ACTH 1360 ng/l, odpad kortizolu za 24 hodin 10,5 nmol/den) diag-
nózu adrenální insuficience potvrdily. Anamnesticky dále zjištěn 
vzestup potřeby tyroxinu v posledním půl roce před přijetím, kdy 
byla léčba navýšena až na 125 µg denně, s trvajícím lehce vyšším 
TSH (do 10 mIU/l).

Ambulantně byla dále upravována dávka hydrocortisonu, která 
se pohybuje mezi 25–35 mg/denně, CT nadledvin s normálním 
nálezem. Pozitivní protilátky proti všem zónám kůry nadledvin. 
Vzhledem k přítomnosti více autoimunit byl proveden screening na 
další onemocnění v rámci APS 2. typu, zjištěna elevace protilátek 
proti glutamát dekarboxyláze (anti-GAD – 12,4 U/ml), fyziologický 
orální glukózový toleranční test, přiměřená bazální i stimulovaná 
inzulinémie a hodnota C-peptidu.

Během další dispenzarizace byla nemocná v dobrém celkovém 
stavu, plně schopna vyšší fyzické zátěže (horolezectví), adekvátně 
si sama upravovala dávku hydrokortisonu. Nedošlo k recidivě epi-
leptického paroxysmu, léčba lamotriginem byla zatím neurologem 
ponechána. Od července 2009 pacientka potřebuje i substituci mi-
neralokortikoidu (Fludrocortison tbl 0,1 mg), nyní v dávce 0,05 mg 
denně. Je přítomen vzestupný trend anti-GAD (12,4..18,1 U/ml), 

zatím bez poruchy sekrece inzulínu (dle testu časné fáze inzulínové 
sekrece – FPIR).

Diskuse:
Kazuistika demonstruje příklad pacientky s postupným rozvojem 

jednotlivých hormonálních deficitů v rámci APS 2. typu. V budoucnu 
pravděpodobně dospěje ke vzniku diabetes mellitus 1. typu (LADA), 
vzhledem k pozitivitě protilátek proti glutamát dekarboxyláze; do-
stupná data ukazují vysoké riziko (kolem 50–75 %), ale jde vesměs 
o malé studie, navíc většina se subjekty s příbuzenským vztahem 
k osobám s diabetes mellitus 1. typu. U pacientky byl normální jak 
oGTT, tak FPIR, je otázkou, nakolik intenzivně při asymptomatic-
kém záchytu jedné diabetogenní protilátky (antiIA2, antiIRI nega-
tivní) postupovat. Zvolili jsme sledování titru protilátek, C-peptidu, 
inzulinémie a glykémie v oGTT jednou ročně.

Prezentovaná kazuistika ilustruje, že u mladých pacientů 
s existující autoimunitou je při netypických obtížích třeba myslet 
na adrenální insuficienci. Jistě by nebylo účelné vyšetřovat všechny 
pacienty s autoimunní tyroiditidou paušálně na související autoimu-
nity, pokud se však přidružuje další autoimunní onemocnění, může 
být screening účelný.

Práce byla podpořena výzkumným záměrem MSM 0021620814.
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Pre-Registration from December 29, 2009 to February 15, 2010

Official Satellite Symposia
1. Aldosteronism

March 23-24, 2010 Sendai
http://www.knt.co.jp/ec/2010/isarsh2010/

2. Perinatal Endocrinology
March 31, 2010 Nagoya

3. Diabetes
March 25, 2010 Tokyo
www.congre.co.jp/ice2010/circluar2010.pdf

4. Thyroid
March 25, 2010 Kyoto

5. Comparative Endocrinology of Kisspeptin
March 30, 2010 Kyoto

6. Obesity and Metabolic Syndrome
March 30–31, 2010 Kyoto

7. Nuclear Receptors
March 31, 2010 Kyoto

8. Bone
March 31, 2010 Osaka

9. Cardiovascular Endocrinology and Metabolism
March 31 – April 1, 2010 Nara
www.bit-image.com/2010cvem 

14th International Congress of Endocrinology
March 26–30, 2010 Kyoto, Japan

pozvánky

10. Pediatric Endocrinology
April 1, 2010 Tokyo
www.congre.co.jp/ispe2010/

11. Recent Advances of Thyroid and Parathyroid Intervention
March 30, 2010 Kyoto

12. Neuroendocrine Functions of GPCRs
March 30–31, 2010 Kyoto Garden Palace
www.issjp.com/gpcr2010/ 

13. New aspects of steroids: stem cells, biosynthesis and versa-
tile actions
March 30, 2010 Kyoto 

Secretariat
c/o Congress Corporation
3-6-13 Awajimachi, Chuo-ku
Osaka 541-0047, Japan
Phone: +81-6-6229-2555
Fax: +81-6-6229-2556 
E-mail: ice2010@congre.co.jp

www.congre.co.jp/ice2010 

11th International Congress on Obesity
July 11–15 Stockholm, Sweden

• Brown adipose tissue and human obesity
July 10–11, 2010 Stockholm

Key Dates for ICO2010:
• Abstract submission deadline: 29 January 2010
• Early Pre-Registration deadline: 26 March 2010
• Hot Topic abstract submission deadline: 30 April 2010
• Congress Pre-Registration deadline: 25 June 2010 

ICO2010 Secretariat:
28 Portland Place
London W1B 1LY, United Kingdom
Tel: +44 20 7467 9610
Fax:+44 20 7636 9258
Email: ico2010@iaso.org 

www.ico2010.org

ICO is the official congress of the International Association for 
the Study of Obesity

Track Titles
Track 1: Basic Science
Track 2: Experimental Medicine and Physiology
Track 3: Treatment and Comorbidities
Track 4: Diet, Activity and Behaviour
Track 5: Public Health and Policy 

Pre & post Congress Meetings
• 4th Scandinavian Pediatric Obesity Conference (SPOC)

Friday 9 to Saturday 10 of July, 2010 Stockholm
www.childhoodobesity.info/spoc2010

• Sociocultural, behavioral and economic factors in obesity 
prevention
July 10, 2010 Stockholm
www.easo.org/task_forces/prevention_satellite.htm
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Historikové medicíny o Morgagnim hovoří jako o zakladateli 
patologické anatomie. I on patří mezi lékaře, kteří významně zasáhli 
do více oborů. Nikoli nadarmo byl nazýván „zakladatelem moderní 
lékařské diagnózy“. 

Narodil se v městečku Forli nedaleko Bologne v Itálii. Dochovaly 
se vzpomínky současníků, z nichž vyplývá, že již ve svých 14 letech 
dovedl skládat projevy a psát básně, číst filosofické knihy a sepisovat 
pojednání o filosofických námětech. To mu nepochybně pomohlo 
k vytvoření jasného slohu, jímž se vyznačují jeho odborné práce. 
Když mu bylo 16 let, vypravil se na studie filosofie a medicíny do 
Bologne, kde se jeho učitelem stal slavný anatom profesor Antonio 
Maria Valsalva (1666–1723), který byl známý svými pokusy a pracemi 
o sluchovém ústrojí a jenž byl sám žákem známého anatoma Marcella 
Malpighiho (1628–1694).

Svá studia medicíny ukončil Morgagni v roce 1701 s vyznamená-
ním získáním doktorského titulu. Následujících šest let působil jako 
Valsalvův asistent. Když jej jednou delší dobu zastupoval, stal se 
prezidentem společnosti vědecky orientovaných studentů a čerstvých 
absolventů, kteří sami sebe nazývali „Akademie neklidných myslí“. 
Tehdy vydal svou první studii nazvanou „Anatomický zápisník“, 
věnovanou poznání stavby hrtanu. Poté působil jako lektor a kreslič 
v „Anatomickém divadle“ v Bologni a jako praktický lékař v rodném 
městě Forli. 

V roce 1711 se stal nejprve mladším profesorem teoretického 
lékařství a po čtyřech letech pak profesorem anatomie na univerzitě 
v Padově, kde působil až do konce svého života. Na počátku svého 
padovského působení vydal druhý „Anatomický zápisník“, v němž se 
tentokrát zaměřil na stavbu plic a uspořádání svaloviny v zažívacích 
orgánech. V této době se oženil s Paolou Verzeliovou, pocházející 
z místní urozené rodiny. Vychovali spolu celkem 15 dětí (3 syny a 12 
dcer, z nichž se 8 stalo jeptiškami) a Morgagni se o svou početnou 
rodinu vzorně staral.

Jeho přednášky na padovské univerzitě byly u studentů velmi 
oblíbeny a sjížděli se na ně posluchači z řady evropských zemí. Během 
několika let se vypracoval na nejuznávanějšího anatoma v Evropě. 
Mezi jeho přátele patřili i nejmocnější osobnosti tehdejší doby – mj. 
císař Josef II. (1741–1790) nebo papež Benedikt XIV. (1675–1758). 
Udržoval přátelské a vědecké kontakty i s významnými lékaři. Za 
všechny jmenujme Hermanna Boerhaava (1668–1738) z univerzity v 
holandském Leydenu nebo Albrechta von Hallera (1708–1777) z uni-
verzity ve švýcarském Bernu. Mnozí kolegové z celé Evropy jej vyhle-
dávali ke konzultacím. Řadu těchto konzultací poskytoval  formou 

dopisů. V roce 1771 – krátce před svou smrtí – věnoval zhruba stovku 
těchto konzultačních dopisů svému žákovi Michelemu Girardimu, 
který umožnil jejich překlad do angličtiny a vydání v Anglii. 

Za svůj život vykonal Morgagni ohromné množství pitev. Těšil 
se tak dobré pověsti a oblibě, že i mnohé vznešené osoby projevily 
ve své poslední vůli přání, aby jejich tělo bylo po smrti pitváno právě 
Morgagnim. Sám o sobě prohlásil: „Můj život proběhl mezi knihami 
a mrtvolami“. Uve{me si v této souvislosti, že již český lékař Jakub 
Jan Václav Dobřenský z Černého Mostu (1623–1697) byl jedním 
z těch, kteří po pitvách uveřejňovali chorobopisy a doplňovali je 
pitevním protokolem. Zásluhou Morgagniho bylo, že rozptýlené 
mnohé zkušenosti sestavil do jedné velké vědecké soustavy a stal 

Giovanni Battista Morgagni
(25. 2. 1682 – 5. 12. 1771)
Josef Švejnoha

Kapitoly z historie
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se tak na padovské univerzitě tvůrcem patologické anatomie jako 
samostatné vědy.

Morgagnimu trvalo dlouho, než všechny své poznatky uspořádal 
do převratného díla, jež vyšlo v roce 1761 v Benátkách. Vydal je ve 
svých 79 (!) letech a nazval je „O sídlech a příčinách nemocí zjištěných 
pitvou“. Proč své stěžejní dílo vydal až tak pozdě? Protože jeho vydání 
odkládal tak dlouho, dokud jej nevybrousil do úplné brilantnosti. Spl-
ňoval oba potřebné předpoklady k jeho napsání – ovládal velmi dobře 
anatomii a současně také klinické vědy. Celá tato práce je napsána 
ve formě 70 dopisů psaných anonymnímu (fiktivnímu) mladému muži 
(700 kazuistik!) a i když nebyla opatřena ilustracemi, popis chorobných 
stavů je tak dokonalý, že je čtenáři ani nepostrádali. Dílo je rozděleno 
do 5 ucelených svazků označených podle kategorie onemocnění: 1. 
Onemocnění hlavy, 2. Onemocnění hrudníku, 3. Onemocnění břicha, 
4. Chirurgická a systémová onemocnění, 5. Dodatek, k němuž přičlenil 
několik rejstříků pro snadné nalezení odkazů. 

Základním krédem Morgagniho při jejím psaní bylo: „K obdivu 
a následování se hodí ne antika, ne módní novoty, ne tradice, ale pouze 
a jedině pravda, aX již se nalézá kdekoliv“. V následujících letech jeho 
kniha, jež je považována za jednu z největších lékařských hodnot 18. 
století, vyšla nejen znovu v Itálii, ale také ve Francii, Holandsku, Ně-
mecku a Anglii (anglický překlad měl 2 400 stránek). Uve{me si ještě 
jeden Morgagniho výrok: „Lékař dostává pokyny od přírody, jež koná 
věci zvolna, krok za krokem, a nikdy ne skoky či mílovými kroky“. 

Slavný německý patologický anatom Rudolf Virchow (1821–1902) 
v roce 1894 o jeho přínosu pro světovou lékařskou vědu prohlásil: 
„Jak v Londýně, tak v Paříži, ve Vídni nebo Berlíně, všude měli prospěch 
z jeho práce. Můžeme proto říci, že s Morgagnim a s jeho dílem byl ko-
nečně a jednou provždy pochován dogmatismus starověkých škol a že 
s nimi nastala toužebně očekávaná éra moderní medicíny“. 

Autor v této knize srovnává nálezy na zdravých a patologicky 
změněných orgánech a na nich vysvětluje příčiny chorobných procesů 
a uvádí mnohé genetické, symptomatické a diagnostické údaje. Vychází 
při tom z názoru, že nemoc má svou hmotnou podstatu v orgánech 
lidského těla. Jednotlivé orgány popisuje doslova „od hlavy k patě“ 
– skutečně postupuje od hlavy směrem dolů. Morgagni si již tehdy polo-
žil základní otázku – „Kde je nemoc?“ – a důsledně na ni hledal odpově{. 
Tento jeho přístup byl později nazýván „anatomickou koncepcí nemoci“ 
a o příznacích nemocí se hovořilo jako o „křiku trpících orgánů“.

Uvádí zde také diabetes jako onemocnění bez chorobného ana-
tomického podkladu a lokalizace této nemoci není podle něj známá. 
Určitou omluvou může být, že ve své práci věnoval jen velmi malou 
pozornost slinivce břišní a předpokládá se, že nevykonal ani jedinou 
pitvu na diabetikovi.

Americký historik medicíny Sherwin B. Nuland uvádí ve své ob-
sáhlé knize „Lékařství v průběhu staletí“, že „k Morgagniho vědeckým 
metodám náležely: pozorování, hypotéza, experiment, sběr a zazna-
menávání dat, opatrné vyvození závěrů založených na opakovaných 
a reprodukovatelných studiích. Ve své práci se opíral o čtyři základní 
nosné pilíře, jimiž byly klinika, patologie, experiment a literatura“.

Pozoruhodný je také Morgagniho přínos pro klinické obory 
– poznal podstatu úzkostných stavů (anginu pectoris), která má 
svůj základ v degeneraci srdečních svalů, popsal nemoc, jež je dnes 
známa jako choroba Adams-Stokesova s poruchou srdečního rytmu. 
Zjistil rovněž podstatu bolesti srdečního infarktu, způsobeného 
nedokrevností myokardu. V lékařské terminologii nesou dodnes 
jméno Morgagniho některé jeho anatomické objevy – slizniční řasy 
análního kanálu, přívěsek varlete, krypty trubice močové, aj. Jeho 
jménem je také nazván syndrom hyperostosis frontalis u starších žen, 
který podrobně popsal.

Morgagni byl nejen vědcem velkého formátu, ale také velký svou 
robustní a vysokou postavou. Byl klidným, trpělivým a vyrovnaným 
člověkem ušlechtilého charakteru, s vybraným chováním. Kromě 
medicíny se zabýval také dějinami a archeologií a napsal rovněž živo-
topis svého učitele, již zmíněného Antonia Maria Valsalvy, k němuž 
až do konce svého života choval hlubokou úctu a vděčnost. Byl zvolen 
za člena mnoha zahraničních vědeckých společností (Královská 
společnost v Londýně, Královská akademie věd v Paříži, Královská 
akademie v Berlíně nebo Imperátorská akademie v Petrohradě). 
Morgagni se dožil skutečně požehnaného věku 90 let a zemřel na 
náhlou příhodu mozkovou.

Mgr. Josef Švejnoha
U kombinátu 39
100 00 Praha 10 
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Ohlédnutí…

Jihočeský diabetologický den
10. prosince 2009, České Budějovice

V adventním čase připravilo Centrum diabetologie Nemocnice 
v Českých Budějovicích se svými odbornými partnery (ČDS, IKEM, 
Zdravotně sociální fakulta JU) již 17. ročník Jihočeského diabeto-
logického dne.

Dopolední blok přednášek zahájil předseda ČDS prof. Milan 
Kvapil rozborem aktuální strategie a taktiky terapie diabetes mel-
litus 2. typu. Zdůraznil potřebu individualizace léčebného režimu 
(díky novým perorálním antidiabetikům a inzulínům jsou dnes její 
možnosti výrazně rozšířeny). Připomněl, že klinické studie pracují 
s randomizací pacientů a průměrnými výsledky terapie – máme tak 
možnost individuální selekcí pacientů pro jednotlivé typy léčby do-
sáhnout výsledků lepších než průměrných. Tento proces však vyžaduje 
poučeného lékaře i pacienta.

Prof. Jindřiška Perušičová z FN v Motole připravila přednášku 
o tom, jak se mění současný přístup k inzulinoterapii u diabetiků 
2. typu. V úvodu zmínila, že se mění nejen prostředky a postupy léčby, 
ale v mnoha ohledech i diabetici a jejich životní styl. Zdůraznila, že 
k nastavení inzulinoterapie u diabetiků je nezbytné vycházet z pato-
geneze poruchy, tj. inzulínové rezistence nebo inzulínové deficience 
(relativní či absolutní). Nutné je u diabetiků 2. typu myslet i na podíl 
glukotoxicity a lipotoxicity. Inzulín je dnes v některých případech 
nasazován velmi časně, například již s metforminem jako dočasná, 
beta buňky šetřící terapie v úvodu léčby. 

Prof. Terezie Pelikánová ve své přednášce mapovala nejčastější 
chyby v léčbě diabetiků v ambulancích praktických lékařů. Patří mezi 
ně nedostatečný screening glykémie (všechny osoby by měly být tes-
továny jednou za dva roky; rizikové skupiny častěji), léčba zaměřená 
jen na glykémii a pomíjející ostatní rizikové faktory metabolického 
syndromu a nedostatečný screening pozdních komplikací. 

Zdůraznila individualizaci cílů léčby, která může být v časné fázi 
intenzivní, naopak u rizikových pacientů opatrná, např. vzhledem 
k riziku hypoglykémie. V prostředcích léčby vyzdvihla metformin 
jako lék první volby u diabetiků 2. typu. Ocenila jeho pozitivní vliv na 

kardiovaskulární mortalitu, nízké riziko hypoglykémie, pozitivní vliv 
na tělesnou hmotnost a podle některých nových epidemiologických 
šetření dokonce snížení rizika některých karcinomů.

Prof. Zdeněk Rušavý shrnul zkušenosti Diabetologického cen-
tra v Plzni s kontinuálním monitorem glykémie. Používají jej jak 
v zaslepeném režimu, kdy slouží k retrospektivnímu vyhodnocení 
a revizi léčby v ambulanci lékaře (a hledání chyb v inzulínovém 
a dietním režimu), tak v režimu otevřeného CGMS (výsledky vidí 
v aktuálním čase i pacient) ke kontinuální úpravě léčby pacientem. 
V takovém případě je však nutné k dosažení efektivity dlouhodobé 
používání senzoru.

V následujících přednáškách se doc. Silvie Lacigová věnovala 
diabetické nefropatii a prim. Pavel Havránek rozboru patofyziolo-
gických procesů, kterými obezita ovlivňuje organismus, především 
kardiovaskulární systém. MUDr. Ivo Staněk uvedl přehled pozdních 
komplikací diabetu, ing. Podiuková zkušenosti s kontinuálním mo-
nitorováním glykémie v diabetologickém centru České Budějovice, 
zazněla řada dalších přednášek určených jak diabetologům, tak 
praktickým lékařům. 

Velmi zajímavá byla kazuistická sdělení. MUDr. Lenka Dohnalo-
vá ilustrovala na dvou příkladech, jak podstatná je pro úspěch v léčbě 
diabetu compliance pacienta, kdy ani nejmodernější terapie nezaručí 
úspěch v situaci, kdy pacient sám nevěnuje své léčbě dostatečné úsilí. 
PhDr. Ivana Štrasová představila několik dětských pacientů z pro-
blematických rodin, kde osobní a rodinná situace komplikuje terapii 
diabetu, a MUDr. Jitka Pokorná pacientku (již diagnostikoval v roce 
1949 dokonce sám prof. Syllaba), která žije s diabetem již 60 let.

Jsem přesvědčen, že vzhledem k hodnotnému odbornému pro-
gramu diabetologové, internisté a praktičtí lékaři z jižních Čech, kteří 
akci v hojné míře navštívili, jistě nelitovali, že své účasti na ní v této 
již předvánoční době vyhradili celý pracovní den. Za perfektní orga-
nizační zajištění zaslouží dík PhDr. Marie Šotolová z Informačního 
oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s. 

Karel VíznerMUDr. Lenka Dohnalová, koordinátorka DC České Budějovice
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