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Editorial

V únoru se v Praze konala významná mezinárodní konference věnovaná novým technologiím v diabetologii 
(podrobněji v úvodu čísla). Zajímavá byla nejen množstvím prezentovaných novinek, ale i velmi otevřenou 
diskusí a výměnou názorů na aktuální témata.

Tento úvodník však připravuji na jiné konferenci – v kuloárech Luhačovických diabetologických dnů. 
Hned první přednášky odborného programu naznačily, že jednání bude také více než podnětné. V úvodních 
prezentacích představil prof. Jan Škrha výsledky pokračování epidemiologické studie v České republice, kterou 
organizovala ČDS v roce 2006. Přestože výsledky léčby diabetu jsou optimističtější než v roce 2002, stále ještě 
všech doporučených hodnot metabolické kompenzace (glykovaný hemoglobin, krevní tlak, celkový choleste-
rol a triglyceridy) dosáhlo jen 6 % diabetiků 1. typu a 3 % diabetiků 2. typu, všichni ostatní jsou v některém 
parametru mimo tyto doporučené limity. To je jistě varující situace. Také z těchto hodnot vycházela koncepční 
přednáška prof. Milana Kvapila, předsedy České diabetologické společnosti, který situaci analyzoval a navrhl 
cestu změn v terapii diabetu; jeho plán představuje řadu návrhů ke zlepšení péče o diabetiky – především v ob-
lasti edukace pacientů, dále vytvoření registru nemocných s diabetem, uvolňování kapacity odborných lékařů 
spoluprací s praktiky, rozšíření dostupnosti vyšetření glykovaného hemoglobinu a další práce na standardizaci 
péče. Je zjevné, že i českou diabetologii čekají rozsáhlé změny. Dovolím si spolu s profesorem Kvapilem citovat 
staré čínské přísloví: „I cesta dlouhá tisíc mil začíná prvním krokem“. 

K odbornému programu Luhačovických diabetologických dnů se vrátíme podrobněji ještě v příštím čísle, 
prozatím tedy jen pár poznámek na okraj. Předně mám neodbytný pocit, že po letech, kdy farmaceutický 
vývoj nepřinášel mnoho novinek, se nyní s novými farmaky doslova „roztrhl pytel“. V několika posledních 
letech jsme svědky velkého rozvoje v oblasti inzulínových analog, a nyní, po glitazonech, přicházejí na trh další 
nové skupiny perorálních antidiabetik. V Luhačovicích tak byly k dispozici informace hned o čtyřech nových 
perorálních antidiabetikách, které ovlivňují inkretinový mechanismus (vildagliptin, sitagliptin, liraglutid, exe-
natid). Terapeutická paleta současné diabetologie se tak dále otevírá novým možnostem a postupům léčby, 
kombinacím farmak i jejich užití. A to se nezmiňuji o možnostech, které rozšiřují spektrum léků a techniky spíše 
praktickým a kvantitativním směrem – v podobě řady nových generik, vylepšených glukometrů, technických 
a diagnostických pomůcek ad. I z tohoto důvodu (abychom zachytili všechny letošní novinky) jsme vydání 
letošního Pomocníka diabetologa odložili až na dobu krátce po této konferenci.

V rámci Luhačovických dní jsem se na chviličku měl možnost také pozdravit se svým kolegou, zástupcem 
šéfredaktora týdeníku Medical Tribune. Až při takovém setkání si člověk uvědomí, jak rozdílně plyne čas ve 
zdravotnickém týdeníku, v Kazuistikách, které vycházejí jednou za čtvrt roku, či dokonce v práci nad knihami, 
které se plánují s perspektivou let. 

Naši nejaktuálnější diabetologickou publikaci – velkou monografii Diabetes mellitus 1. typu, na níž se 
autorsky podílelo 29 předních českých diabetologů a odborníků dalších oborů, jsme vydali 30. září loňského 
roku. Oficiální křest měla za účasti pořadatelky, prof. Jindřišky Perušičové, a kmotrů – prof. Milana Kvapila 
a prof. Jana Lebla na Poděbradských diabetologických dnech v listopadu. A nyní máme možnost pořadatelce 
i všem ostatním autorům publikace blahopřát k udělení ceny České diabetologické společnosti za nejlepší mo-
nografii roku 2007. Tato mimořádná publikace se tak trochu vymyká běžným standardům – vzbudila obrovský 
zájem mezi lékaři a tak, navzdory tomu, že například na Slovensko ještě nestihla pořádně doputovat, jsme 
museli při udílení ceny konstatovat, že právě vyprodáváme poslední výtisky prvního vydání. Ty z vás, kdo knihu 
ještě nemáte, tedy prosím o strpení – pokusíme se v dohledné době připravit její dotisk nebo druhé vydání.

Na závěr jen malá zmínka k překvapení, které vás čeká uprostřed časopisu. Zdravotní sestry v diabetologii 
měly v několika posledních letech unikátní výhodu (nevídanou v jiném oboru) – svůj vlastní specializovaný 
časopis pro další vzdělávání v diabetologii, čtvrtletník Sestra v diabetologii o rozsahu 40 stran. Od nového 
roku však musí z finančních důvodů vycházet v redukované podobě. Nabídli jsme tomuto námi vydávanému 
periodiku „azyl“ uvnitř Kazuistik a věříme, že i vy, dosavadní čtenáři Kazuistik, tento krok přijmete pozitivně 
a vstřícně.

Karel Vízner

I cesta dlouhá tisíc mil 
začíná prvním krokem
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Riziko hypoglyké-
mie u diabetiků 1. typu 
– Opakované hypogly-
kémie vedou ke ztrátě 
vnímání hypoglykémie 
a k poškození CNS 
diabetika. Vznikající 
porucha intelektu je 
možná stejně riziková 
jako rozvoj pozdních 
komplikací u diabeti-
ků 1. typu. Prof. Garg 
z USA a další řečníci 
ukázali, že užití konti-
nuálních senzorů gly-
kémie vede ke snížení 
kolísání glykémií, sní-
ženému výskytu hypo-
glykémií a ke zlepšení 
kompenzace diabetu. 
Senzory glykémie se bouřlivě rozvíjejí a v současné době jsou schvá-
leny pro klinické využití. Většina z nich využívá měření glykémie 
z intersticiální tekutiny v podkoží. Senzor má podobu jehly a může 
být zaveden až 6 dnů. Některé inzulínové pumpy jsou schopné přijí-
mat výsledky glykémie, zobrazovat je v trendu na displeji a dokonce 
alarmovat, případně zastavit dodávku inzulínu při hypoglykémii. 

Závěrem – Rozvoj technologií představuje jednu z oblastí dia-
betologie, která může v budoucnosti zásadním způsobem ovlivnit 
léčbu diabetu 1. typu. Na sjezdu byly diskutovány glukózové senzory, 
inzulínové pumpy, moderní způsoby léčby a prevence hypoglykémií, 
transplantace ostrůvků, inzulínová analoga.

O kongresu ATTD

Ve dnech 27. února – 1. března 2008 se konal v Praze mezinárodní kongres 1st International Conference on 
Advanced Technologies and Treatments for Diabetes (ATTD). 

Kongres ATTD byl významným mezinárodním setkáním. Odborné akce podobného typu se konají již řadu let 
v USA, ale v Evropě jsme dosud na podobnou konferenci čekali. Je skvělé, že se konala právě v Praze a umožnila 
tak širokou účast českých diabetologů. Při této příležitosti jsme položili několik otázek jednomu z organizátorů, 

doc. MUDr. Zdeňku Rušavému, Ph.D.

Jaké byly hlavní cíle kongresu ATTD a jak se je podařilo na-
plnit?

Diabetologie se dynamicky rozvíjí, objevují se nové přístroje pro 
sebekontrolu glykémie, kontinuální osobní monitory, dávkovače a in-
zulínové pumpy, které ve spojení s moderní výpočetní technikou zcela 
mění způsob léčby především u diabetiků 1. typu. Vžité myšlenkové 
postupy pacientů i lékařů se mění, a proto je potřeba organizovat 
setkání, která se zabývají technologiemi v medicíně.

Po stránce naplnění cílů byl sjezd ATTD velice úspěšný. Zúčastni-
lo se jej 742 účastníků z 54 zemí celého světa. Organizátoři se rozhodli 
v pořádání sjezdu pokračovat v roce 2009 v Athénách v Řecku.

Kongres byl věnován novým technologiím v diabetologii. Kam 
podle vás směřuje vývoj v této oblasti?

Vývoj technologií v diabetologii směřuje na jedné straně k trans-
plantaci pankreatických ostrůvků a k vývoji ostrůvků, které by nebyly 
závislé na kadaverózních dárcích. Na druhé straně jsou vyvíjeny 
technologie, které by vedly k uzavření okruhu mezi monitorací gly-
kémie a aplikací inzulínu. Pumpy a senzory se zmenšují a jsou stále 
propracovanější. Pokud se podaří implementace nanotechnologií do 
výroby senzorů glykémie a do aplikátorů inzulínu, bude tato myšlenka 
v budoucnosti pravděpodobně uskutečnitelná.

Co vás osobně na kongresu nejvíce zaujalo?
Kritický pohled na efektivitu inzulínových analog – Krátkodobá 

analoga byla v Německu podrobena přísnému a objektivnímu zhod-
nocení. Nebyla prokázána žádná výhoda proti krátkodobě působícím 
inzulínům. Přísná regulace pojišFovny, která se opírala o tuto ana-
lýzu, dosáhla vyrovnání ceny krátkodobých analog a krátkodobých 
inzulínů. Dlouhodobá analoga jsou v současné době hodnocena 
podobným způsobem.
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Zajímavosti z programu

1st International Conference on Advanced 
Technologies and Treatments for Diabetes 

Andrea Fenclová

MĚŘENÍ METABOLICKÝCH PROMĚN POMOCÍ ANALÝZY VÝ-
DECHOVÝCH PLYNŮ – NOVÝ (NEOBVYKLÝ) PŘÍSTUP K PRE-
VENCI, DIAGNÓZE A MONITORINGU DM
P. Galassetti et al.
(Department of Pediatrics and Pharmacology and General Clinical 
Research Center, University of California, Irvine, CA, USA)

Výdechové plyny (ex-VOCs) reprezentují ideální neinvazivní 
metabolické biomarkery, jejichž praktické využití je omezeno 
náročným analytickým zpracováním. Laboratoř autorů příspěvku 
dokáže nově měřit koncentrace plynu s přesností na kvadriliontinu 
– což překračuje dosavadní možnosti. Úvodní studie odhalily silnou 
korelaci mezi ex-VOCs modelem, glukózou v plazmě a ostatními 
relevantními proměnnými u zdravých, resp. diabetických účastníků. 
Nově generovaný prediktivní model umožňuje za kontrolovaných 
metabolických podmínek odhadnout plazmatickou koncentraci 
glukózy/inzulínu/FFAs z exVOCs s dostatečnou přesností. Zdá se, 
že by mohlo jít o alternativní techniku použitelnou pro management 
diabetu.

ZRYCHLENÍ FARMAKODYNAMICKÉHO PROFILU INZULÍNU 
APLIKOVANÉHO SUBKUTÁNNĚ PUMPOU ZVÝŠENOU LOKÁL-
NÍ PERFUZÍ
I. Raz et al. 
(The Diabetes Center, Hadassah Hebrew University School of Medicine, 
Jerusalem; Insuline Medical Ltd., Petah Tikva; Hebrew University School 
of Medicine, Jerusalem, Izrael)

Omezující faktor při prevenci postprandiální hyperglykémie tkví 
ve zpoždění farmakokinetického (pk), resp. farmakodynamického 
(pd) profilu subkutánně aplikovaného rychle účinného inzulínového 
analoga. Částečně je to díky zpoždění vstřebávání inzulínu z podkoží. 
Cílem studie autorů bylo zjistit, zda zvýšená lokální perfuze v okolí 
katetru s kontinuální inzulínovou infuzí zrychlí pk/pd profil inzulíno-
vého analoga. Do studie byli vybráni pacienti s DM 1. typu standardně 
užívající inzulínovou pumpu s rychle účinným inzulínem či analogem 
s dávkou 0,15 IU/kg. Ke zhodnocení farmakodynamického profilu 
byl užit euglykemický clamp – s nebo bez lokálního zahřátí okolí 
místa aplikovaného katetru. Studie zahrnovala 16 případů s lokálním 
zahřátím a 14 kontrolních účastníků. Hlavní čas, kdy dosáhla křiv-
ka vrcholu (Tmax) s lokálním zahřátím, byl 51,2±13,2 minut proti 
81,6±23,7 minutám v kontrolní skupině (p<0,001). Při zahřátí se 
doba potřebná k návratu k bazální hodnotě zkracovala. Zdá se, že 
by mohlo jít o techniku s potenciálem ke snížení postprandiálních 
hyperglykemických příhod.

DUODENÁLNÍ ELEKTRICKÁ STIMULACE
J. Ben Arie et I. Rubinstein
(Beta-Stim, Caesarea, Izrael)

Žádný z terapeutických přístupů k obezitě a DM 2. typu není 
plně uspokojivý, byF například bariatrická chirurgie dosahuje jistých 
úspěchů. V léčbě gastroparézy se užívají také elektrické stimuly GIT. 
Intestinální flow rate interaguje se vstřebáváním živin. Navýšením in-
testinálních podnětů aplikací intestinálních elektrických stimulací (IES) 
může dojít k poklesu vstřebávání živin. Studie na normálních a obézních 
diabetických krysách hodnotila vliv IES na vstřebávání glukózy.

U zdravých SD krys ukázala IES 40% nárůst intestinálního flow 
rate a signifikantní pokles gastrického vyprazdňování. Následný 
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glukózový toleranční test (GTT) ukázal, že IES snížila hodnotu 
glykémie o 62 % a hodnotu inzulínu v plazmě o 21 %. U obézních 
diabetických krys IES následně po GTT snížila glykémii o 48 %, ale 
neměla vliv na hladinu inzulínu v plazmě. IES je dle studie schopna 
kontrolovat glykémii, vyprazdňování žaludku a intestinální motilitu. 
Autoři věří, že tato metoda má potenciál v léčbě diabetu.

MULTICENTRICKÁ STUDIE KONTINUÁLNÍHO MONITORINGU 
GLYKÉMIE
H. Zisser et al.
(Sansum Diabetes Research Institute, Santa Barbara, USA)

Autoři studie testovali přesnost funkce kontinuálního neinvazivní-
ho senzoru glykémie OrSense Ltd. Pomůcka je určena pro kontinuální 
monitoring glykémie u diabetiků 1. i 2. typu

Zaslepená multicentrická studie na dvou klinikách v USA a Iz-
raeli zahrnula 55 pacientů, kteří nosili NBM senzor 12 hodin denně. 
Přesnost byla hodnocena srovnáním NBM dat s párovým měřením 
glykémie jiným přístrojem.

Výsledky poskytly 2 970 párových hodnot glykémie ze 126 lé-
kařských kontrol, nelišily se mezi centry. Referenční hodnoty byly 
39– 476 mg /dl. Střední diference byla 10,9 % a Clarke EGA ukázala, 
že 93,7 % měření spadá do klinicky akceptovatelných A+B regionů 
(66,5 % A, 27,3 % B). 

Pacienty byl monitor výborně tolerován. Autoři studie jej na 
základě těchto výsledků hodnotí jako přínosný pro vybrané skupiny 
pacientů. 

KVALITA ŽIVOTA A SPOKOJENOST S LÉČBOU U DOSPĚLÝCH 
DIABETIKŮ 1. TYPU LÉČENÝCH CSII NEBO MDI APLIKACÍ 
INZULÍNU
A. Nicolucci et al.; EQuality 1 Study Group
(Department of Clinical Pharmacology and Epidemiology, Consorzio 
Mario Negri Sud, S. Maria Imbaro, Itálie)

Cílem studie bylo srovnat kvalitu života a spokojenost s léčbou 
u dospělých diabetiků 1. typu léčených aplikací inzulínu CSII nebo 
MDI. 62 italských center zaprotokolovalo 1 341 pacientů – 481 na 
CSII (zkoumaná skupina) a 860 na MDI (kontrolní skupina). Sou-
bory pacientů se významně nelišily ani z hlediska trvání diabetu, ani 

z hlediska kompenzace. Na počátku studie pacienti vyplnili dotazník 
týkající se jejich zdravotního stavu (SF-36), spokojenosti s kvalitou 
života (DSQOLS) a také s uplatňovanou léčbou (DTSQ). Čím vyšší 
skóre, tím lepší kvalita života či větší spokojenost.

Multiplikovaná logistická regrese, přizpůsobená sociodemogra-
fické a klinické charakteristice, prokázala u kontrolní skupiny více 
než trojnásobné riziko, že hodnoty DTSQ skóre se budou pohybovat 
v nejnižší čtvrtině (OR=3,3; 95 % CI 2,5–5,0), a 70% pravděpo-
dobnost nižšího skóre DSQOLS (OR=1,7; 95% CI 1,3–2,0 pro obě 
skóre) kvůli dietním omezením a obavám z hypoglykémie. Rozdíly 
neplynuly z SF-36.

Studie dokumentuje, že navzdory těžkému diabetu jsou paci-
enti na CSII ve srovnání s pacienty na MDI (glargine/NPH režim) 
spokojenější s léčbou. PociFují větší flexibilitu životního stylu a mají 
menší strach z hypoglykémie než pacienti léčení jednotlivými dáv-
kami inzulínu.

INZULÍNOVÁ ANALOGA S MODIFIKACÍ NA C-KONCI B-ŘE-
TĚZCE
L. Žáková et J. Jiráček
(Ústav organické chemie a biochemie, Akademie věd, ČR)

Na pracovišti autorů se podařilo připravit nová analoga inzulí-
nu. Jde především o výzkum náhrady aminokyseliny v pozici B26, 
případně o zkrácení na C-konci B-řetězce. Analog s N-Me-His 
v poloze B26 je nejsilnějším analogem inzulínu. Dále byl připraven 
analog s Tyr v poloze B25 a N-Me-Phe v poloze B26 (včetně určení 
krystalové struktury). Tyto modifikace sloužily ke studiu strukturních 
a funkčních rozdílů mezi molekulou inzulínu a molekulou IGF-I. 
Připravená analoga inzulínu přinesla cenné informace o významu 
substitucí v polohách specifických pro strukturu a biologickou akti-
vitu a jsou východiskem pro přípravu nových analog s potenciálním 
lékařským využitím. 

Záměna N-Me-Ala v pozici B26 poskytuje vysoce potentní 
analoga (při plné délce řetězce jde však o slabý analog). Z výzkumu 
vyplývá, že tato modifikace přinesla inzulínová analoga vysoce 
potentní ve vazbě, ale s nízkou biologickou potencí in vivo. Zdá se, 
že za vazbu a za expresi buněčné odpovědi jsou odpovědné rozdílné 
regiony inzulínové molekuly.

POTENCIÁLNÍ VLIV RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ LÉČBY DIABETU. 
SIMULAČNÍ STUDIE
J. Randlov et J. Kildegaard 
(Novo Nordisk, Dánsko)

Cílem studie bylo pomocí simulace zkoumat, do jaké míry jsou 
HbA1c a hypoglykémie ovlivněny režimem léčby vč. opomenutí dávek 
inzulínu a dodatečným měřením glykémie (self-monitoringem).

Pro simulaci byly připraveny 3 úrovně opatrnosti pacienta, roz-
dílná četnost měření (přidání extra-měření navíc) a předpokládané 
opomenutí 2,1 bolusů (v době jídla) za týden. 

Model ukázal, že opomenutí 2,1 bolusů za týden se projevilo 
nárůstem HbA1c o 0,37–0,41 %. Dále simulace ukázala, že vyšší 
četností měření glykémie může být toto zhoršení kontroly kompen-
zováno (při přidání 3 měření glykémie denně navíc je kalkulovaný 
vzestup glykovaného hemoglobinu při uvažovaném opomenutí 2,1 
bolusů jen 0,04–0,15 %).
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Co vás osobně na kongresu nejvíce zaujalo?

MUDr. Tomáš Edelsberger
Hrdost a vděčnost – Pořádání kongresu takového významu a roz-

sahu stojí určitě spoustu námahy a úsilí. Jako český diabetolog myslím 
můžu být hrdý, že se první kongres věnovaný novým technologiím 
v léčbě diabetu konal právě v České republice a vděčný všem organi-
zátorům za jeho přípravu a úspěšný průběh.

Marnost – Při každé podobné akci člověk cítí, jak je chtě-nechtě 
převálcován neskutečným množstvím nových informací, z nichž jen ne-
patrný zlomek dokáže zachytit a vstřebat a že hromada materiálů, knih, 
časopisů, abstrakt a dalších materiálů označených nápisem PŘEČÍST 
nezadržitelně roste do výše podobajíc se věži babylonské. 

Naděje – Řada projektů, aF už se týkají umělé slinivky (closed-
-loop), využití nanotechnologií nebo jiných oblastí, přináší obrovskou 
naději pro zlepšení kvality života zejména diabetiků 1. typu a posouvají 
tak hranice léčby diabetu o pořádný kus dál. 

MUDr. Kateřina Hejnicová
Je obtížné říci, co mě zaujalo nejvíce. Samozřejmě mě velmi zají-

mal trend vývoje inzulínových pump i kontinuálního měření glykémie 
– implantabilní pumpy, senzory, senzor-augmented pumps, otázky 
uzavřeného okruhu. Inzulínová pumpa Paradigm RT s CGMS je 
v současné době velkou pomocí např. pro labilní diabetiky, sportovce, 
gravidní diabetičky. Je jistě značným přínosem, že již lze i stahovat 
data z inzulínové pumpy do PC (stejně jako dosud z glukometru), 
analyzovat průběh dávkování inzulínu pumpou a snadněji tak do-
poručit vhodné změny v nastavení přístroje. Atraktivní pro mě byla 
zmínka o využití těchto technologií u sportovců (potápění, běh na 
lyžích, …). Zajímavá byla samozřejmě také sdělení stran perspektiv 

užití inzulínových analog, o kterém se v poslední době hodně dis-
kutuje, o vývoji a použití GLP-1 analog a DPP-4 inhibitorů, které 
snad v brzké době budou k dispozici i pro naše diabetiky, a jejichž 
očekávaný efekt na (především) postprandiální glykémie a hmotnost 
diabetika se zdá být značně optimistický.

MUDr. Zdeněk Jankovec
Těžko mohu vyzdvihnout určitou tematiku, která mne nejvíce 

zaujala. Jednalo se o první evropský kongres komplexně pojímající 
problematiku technologií v diabetologii. To, že se konal v České 
republice a aktivně na něm participovala řada českých lékařů, nás 
velmi těší. Kongres ATTD představil za účasti nejvýznamnějších 
odborníků z celého světa celou problematiku využití technologií 
v diabetologii. Možnost seznámit se s posledními pohledy např. na 
léčbu inzulínovými pumpami, kontinuální monitoraci glykémií, sle-
dování kompenzace nebo „uzavřené okruhy“, stejně tak jako s trendy 
do budoucnosti hodnotím jako velmi pozitivní. Vysoká odborná 
i organizační úroveň spolu s příjemným prostředím kongresu jen 
umocnily dojmy z celé akce. Účast řady domácích lékařů ukazuje, že 
téma technologií nestojí stranou zájmu ani v české diabetologii.

MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.
Otevřenost a věcnost přednášek a zejména následných diskusí. 

Na rozdíl od některých domácích odborných akcí, kde často není 
na první poslech patrné, zda se nejedná o seminář pořádaný farma-
ceutickou firmou, na ATTD jednoznačně zvítězilo pojetí medicíny 
založené na důkazech. Což je zvláště v případě technologického 
kongresu moc dobře.

ATTD z pohledu účastníků

Několika českých účastníků 1st International Conference on Advanced 
Technologies and Treatments for Diabetes (ATTD) jsme se zeptali na jejich 
dojmy z této akce.
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Kontakt:
Kenes International,1-3, Rue de Chantepoulet,
P. O. Box 1726 CH-1211, Geneva 1, Switzerland
tel.: +41 22 908 0488, e-mail: attd@kenes.com

Podrobné informace:
www.kenes.com/attd

List of topics:
Insulin pumps
Glucose sensors (invasive and non-invasive)
Implantable pumps and sensors
Closed-loop system and algorithm
New Insulin delivery systems: Inhaled, transderma, implanted devices
New Insulin analogues
Devices focused on diabetic preventions
Artificial pancreas
Informatics in the service of medicine; telemedicine, software and other technologies
Advanced medical technologies to be used in hospitals
New technologies for treating obesity
Diabesity – methods to control or prevent diabetes in obese people
Glycemic control in the hospital
Blood glucose monitoring in intensive care
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Pavlína Pi�hová, Milan Kvapil
Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

Souhrn:
Diabetes mellitus 2. typu představuje velmi heterogenní skupinu onemocnění s různě 

vyjádřenou poruchou citlivosti na inzulín (inzulinorezistence) a poruchou sekrece inzulínu 
(inzulinodeficience). Základem léčby pacientů s inzulinorezistencí jsou režimová opatření 
a metformin, dle úrovně převládající poruchy lze přidat glitazon pro zlepšení citlivosti na 
inzulín či sulfonylureový preparát při poruše sekrece inzulínu. Retrospektivně jsme hodnotili 
klinický přínos přidání thiazolidindionu nebo sulfonylureového sekretagoga 20 obézním pa-
cientům s diabetes mellitus 2. typu, doposud léčených metforminem. Hodnotili jsme klinické 
parametry (váha, body mass index – BMI, hodnoty krevního tlaku), parametr kompenzace 
diabetu (glykovaný hemoglobin HbA1c), lipidové spektrum (hladiny triglyceridů, celkového, 
HDL a LDL cholesterolu) a jaterní testy na terapii metforminem a za 1 rok po přidání glita-
zonu/sulfonylurey k dosavadní léčbě. Došlo ke statisticky významnému zlepšení metabolické 
kompenzace v obou skupinách, poklesu hladiny celkového a LDL cholesterolu ve skupině přidání 
glitazonů. Ve skupině přidání sulfonylureového preparátu došlo ke statisticky významnému 
nárůstu hmotnosti. Ostatní parametry ovlivněny nebyly. Edukace diabetiků, pohybová aktivita 
a redukce hmotnosti je nezbytnou součástí léčby diabetes mellitus 2. typu.

Summary:
The effect of adding glitazone or sulphonylurea derivate in obese patients with type 2 dia-

betes mellitus treated by metformine
Type 2 diabetes mellitus represents a very heterogenic group of diseases with a variably 

manifested impairment of insulin sensitivity (insulin resistance) and/or an impairment of 
insulin secretion (insulin deficiency). The treatment of patients resistant to insulin is based 
primarily on lifestyle changes as well as administration of metformine; depending on the grade 
of prevailing impairment it is possible to improve the insulin sensitivity by adding glitazone or 
to improve impaired insulin secretion by adding sulphonylurea derivate. The clinical benefit of 
adding thiazolidinedione or sulphonylurea secretagogue in 20 obese patients with type 2 diabetes 
mellitus treated until then by metformine was assessed retrospectively. Clinical parameters 
(weight, body mass index – BMI, blood pressure), parameter of diabetic compensation (glycated 
hemoglobin HbA1c), lipid spectrum (triacylglycerole levels; total, HDL and LDL cholesterol) 
and liver function tests during metformine treatment and 1 year following the addition of 
glitazone/sulphonylurea derivate to existing treatment were assessed. A statistically signifi-
cant improvement of metabolic compensation in both groups and a decrease of total and LDL 
cholesterol levels in glitazone group were achieved. A statistically significant weight gain was 
seen in the group with added sulphonylurea derivate. Other parameters were not influenced. 
Education of diabetic patients, physical activity and weight reduction are the essential factors 
of the treatment of type 2 diabetes mellitus.

Pi�hová, P., Kvapil, M. Vliv přidání glitazonu nebo sulfonylureového preparátu obézním diabetikům 
2. typu léčených metforminem. Kazuistiky v diabetologii 6, č. 1: 11–15, 2008.

Klíčová slova:

� inzulínová rezistence

� porucha sekrece inzulínu

� kombinační léčba diabetes 
mellitus 2. typu

� metformin

� sulfonylurea

� thiazolidindiony

Vliv přidání glitazonu nebo 
sulfonylureového preparátu 
obézním diabetikům 2. typu 
léčených metforminem

Key words:

� insulin resistance

� impairment of insulin 
secretion

� combined treatment of type 
2 diabetes mellitus

� metformine

� sulfonylurea

� thiazolidinediones
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Úvod:

Rostoucí incidence a prevalence diabetes mellitus 2. typu budí 
obavu z rozvoje pandemie. Ve vyspělých zemích postihuje 4 –7 % 
populace. Vede k rozvoji cévních komplikací – mikrovaskulárních 
i makrovaskulárních, a svým nositelům tím zhoršuje délku i kvalitu 
života. Zejména morbidita a mortalita na srdečně-cévní onemocně-
ní, které jsou následkem diabetem akcelerované aterosklerózy, je 
alarmující. Léčba diabetes mellitus je proto komplexní a zahrnuje 
nejen léčbu hyperglykémie, ale také hypertenze, dyslipidémie, mik-
roalbuminurie a léčbu kyselinou acetylosalicylovou.

Potřeba léčit hyperglykémii představuje výzvu – vedle základních 
a nezbytných opatření, jako je edukace, dieta, fyzická aktivita a re-
dukce váhy, je možné použít celou řadu nových i starších preparátů 
s nejrůznějšími vlastnostmi, které se v posledních letech objevují 
na trhu. 

Diabetes mellitus 2. typu představuje velmi heterogenní skupinu 
onemocnění s různě vyjádřenou poruchou citlivosti tkání k inzulínu 
(inzulinorezistence) a poruchou sekrece inzulínu (inzulinodefi-
cience). Zhoršení jedné poruchy vede i ke zhoršení druhé.

Diabetes mellitus je onemocnění chronické a progresivní ve smys-
lu postupného zhoršování metabolické kompenzace. Ještě před jeho 
manifestací je základní poruchou inzulínová rezistence, která je kom-
penzována zvyšující se sekrecí inzulínu. Dojde-li potom k poškození 
sekrece inzulínu, normální tolerance glukózy se poruší a postupem 
času přejde do diabetické poruchy. V následném průběhu choroby 
(pokud není ovlivněna léčebně) je úroveň inzulinorezistence stálá, 
zatímco sekrece inzulínu z β-buněk Langerhansových ostrůvků klesá 
a z tohoto důvodu stoupá hladina glykémie a zhoršuje se metabolická 
kompenzace (viz obr. č. 1) (Fonseca 2003).

Příčiny zhoršování funkce β-buněk jsou diskutovány. Je zvažován 
vliv hyperglykémie (tzv. glukotoxicita), vliv zvýšených koncentrací 
volných mastných kyselin s následnou akumulací tuku v β-buňkách 
(tzv. lipotoxicita), zvýšená apoptóza, akumulace amylínu či snížená 
hladina glukagon-like peptidu 1 (GLP-1) (Grey et al. 2007). V rámci 
léčby diabetes mellitus 2. typu je tedy na místě snaha ovlivnit obě 
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základní poruchy – inzulinorezistenci i poruchu inzulínové sekrece 
(viz obr. č. 2).

Perorální antidiabetika mohou upravovat sekreci inzulínu (tj. 
množství uvolňovaného inzulínu i dynamiku sekrece), ale také ovliv-
ňovat inzulínovou rezistenci – tj. snižovat hyperglykémii snížením 
jaterní produkce glukózy a zvýšením utilizace glukózy v periferních 
tkáních. Doposud však žádný lék nedokáže diabetes vyléčit, neumí 
současně zcela normalizovat inzulínovou rezistenci ani inzulínovou 
sekreci, dokáže maximálně jen zpomalit přirozený vývoj nemoci 
(Bell 2002). 

Sulfonylureová sekretagoga inzulínu blokují kaliový kanál na 
β-buňkách Langerhansových ostrůvků, takže dojde ke vstupu kalcia 
do buňky, což způsobí uvolnění již vyrobeného inzulínu do krevního 
oběhu. Dalším efektem sulfonylureových preparátů je snížení hladiny 
glukagonu a jaterní glukoneogeneze, zvýšení hladiny somatostatinu 
a zvýšení vazby inzulínu na cílové receptory. Při léčbě sulfonylureovými 
sekretagogy můžeme očekávat průměrný pokles glykovaného hemo-
globinu HbA1c o 1–2 %, pokles lačné glykémie průměrně o 2–3 mmol/l 
a pokles postprandiální glykémie o 3–5 mmol/l. Nežádoucím účinkem 
léčby sulfonylureovými preparáty bývá vzestup hmotnosti, riziko hy-
poglykémie a možnost vazby na receptory v myokardu či cévní stěně 
s případným kardiodepresívním účinkem (Perušičová et al. 2003).

Mechanismus účinku metforminu je komplexní; metformin akti-
vuje adenosinmonofosfát (AMP)-proteinovou kinázu. Tento enzym 
je klíčovým buněčným regulátorem glukózového a lipidového meta-
bolismu a je odpovědný za citlivost buněk k působení inzulínu tím, že 
ovlivňuje inzulínovou signální cestu. Metformin zvyšuje citlivost tkání 
na inzulín – v hepatocytech je potlačena glukoneogeneze, ve svalových 
a tukových buňkách je zlepšována utilizace glukózy ovlivněním glukó-
zových transportérů, především GLUT 1. Na snížení hladiny glykémie 
se podílí i zpomalení vyprazdňování žaludku a snížení vstřebávání 
glukózy ze střeva. Zlepšením citlivosti na inzulín se snižuje i hyperin-
zulinémie. Metformin též zlepšuje lipidový profil a trombolytickou 
aktivitu, zlepšuje hemorheologické vlastnosti krve, snižuje cévní 
permeabilitu a má i antioxidační vlastnosti (Garber 2004). Klinicky 
snižuje především lačnou glykémii, v průměru o 2,5–3,5 mmol/l, lze 

Obr. č. 1: Přirozený vývoj diabetes mellitus Obr. č. 2: Léčba diabetes mellitus
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očekávat pokles glykovaného hemoglobinu HbA1c průměrně o 1–2 %. 
Na rozdíl od sekretagog inzulínu při užívání metforminu nedochází 
k nárůstu tělesné hmotnosti. Nežádoucími účinky léčby metforminem 
jsou dyspeptické obtíže, zejména nadýmání a průjem, jejichž výskyt 
lze však eliminovat postupným zvyšováním dávky. Nejzávažnějším 
nežádoucím účinkem užívání metforminu je riziko vzniku laktátové 
acidózy, tedy závažné komplikace s vysokou mortalitou; je však mož-
né jejímu vzniku předcházet důsledným dodržováním kontraindikací 
podání léku (Rosak et al. 2005).

Thiazolidindiony (glitazony) jsou látky zvyšující inzulínovou 
senzitivitu. Účinkují zejména ve svalové a tukové tkáni, kde zvyšují 
utilizaci glukózy. Váží se především na jaderné receptory PPARγ 
(peroxisome proliferator-activated receptor gamma), kde stimulací 
transkripčních faktorů (tj. ovlivněním postreceptorové cesty) zvyšují 
citlivost periferních tkání, především buněk svalů a tukové tkáně 
k inzulínu, inhibují lipolýzu, v hepatocytech redukují glukoneoge-
nezi a mají i efekt antioxidační. Klinicky snižují glykémii a hladinu 
glykovaného hemoglobinu HbA1c, snižují inzulinémii, zlepšují 
lipidové spektrum (především zvyšují hladinu HDL cholesterolu) 
a parametry koagulace; zvýšením citlivosti k inzulínu snižují i hodnoty 
systolického a diastolického tlaku, mají pozitivně inotropní účinek, 
zlepšují periferní cévní rezistenci, potencují koronární vazodilataci. 
Podání glitazonů je následováno významným poklesem plazmatic-
kých koncentrací volných mastných kyselin (jako důsledek zlepšení 
inzulínové senzitivity, nebo� právě neschopnost inzulínu tlumit 
lipolýzu v tukové tkáni zvyšuje hladinu volných mastných kyselin), 
což vede ke snížení jejich lipotoxického působení na β-buňky a tedy 
ke zlepšení inzulínové sekrece. Jejich účinek je nepřímý, proto se 
rozvíjí poměrně dlouho, je ho možné očekávat do 4 – 6 týdnů po 
zahájení léčby. Mezi vedlejší účinky thiazolidindionů patří otoky a re-
tence tekutin (otoky se vyskytly u 6–9 % pacientů léčených glitazony 
v kontrolovaných klinických studiích v průběhu 1 roku, byly mírné 
až středně závažné a obvykle nevyžadovaly ukončení léčby glitazo-
nem). Glitazony vyvolávají retenci tekutin, která může vést ke vzniku 
nebo prohloubení již přítomného srdečního selhání. Mechamismus 
vzniku otoku je nejasný, ale pravděpodobně souvisí s retencí tekutin 
a zvýšením cévní permeability. U pacientů by měly být sledovány 
možné symptomy srdečního selhávání, přírůstek váhy nebo edémy, 
zvláště pokud mají sníženou srdeční rezervu. Z praxe byly hlášeny 
případy srdečního selhání u pacientů léčených glitazony v kombinaci 
s inzulínem (inzulín také vede k retenci tekutin) nebo u pacientů se 
selháním srdce v anamnéze. V případě zhoršení srdeční funkce je 
třeba léčbu glitazony přerušit (cit. SPC). Při postmarketingovém 
sledování léčby glitazony (především v případě z trhu již staženého 
troglitazonu) byly vzácně hlášeny poruchy funkce jater. Zdá se, že 
rosiglitazon ani pioglitazon nemají tak velký hepatotoxický poten-
ciál; naopak v dlouhodobě probíhajících studiích byl dokumentován 
pokles hodnot jaterních transamináz (pravděpodobně jako důsledek 
snížení obsahu tuku v játrech) (Dormandy 2005). Ve srovnávacích 
studiích bylo u pacientů léčených glitazony pozorováno průměrné 
zvýšení hmotnosti o 2–3 kg v prvním roce léčby. Příčina tkví zřejmě 
v souhrnu několika mechanismů: retence tekutin, podpora tvorby 
tukové tkáně a současně i redistribuce tuku z viscerální oblasti do 
oblasti podkoží, vyplývající z mechanismu účinku PPARγ agonistů 
a v neposlední řadě také souvislost zvýšení hmotnosti se zlepšením 
metabolické kompenzace. Ve studii ADOPT bylo zjištěno zvýšené 
riziko periferních fraktur u žen léčených rosiglitazonem. U mužů se 

počet fraktur nelišil (Grey et al. 2007). Používání rosiglitazonu může 
být spojeno s mírně zvýšeným rizikem ischémie myokardu (dle tiskové 
zprávy FDA ze 14 . 11. 2007 není v tomto okamžiku dostatek důkazů, 
které by ukazovaly, že riziko infarktu myokardu nebo úmrtí se liší 
mezi rosiglitazonem a některými jinými perorálními antidiabetiky) 
(cit. FDA). Přínos a riziko léčby rosiglitazonem by proto mělo být 
pečlivě vyhodnoceno u pacientů se symptomatickou ischemickou 
chorobou srdeční a léčba rosiglitazonem se nedoporučuje u pacientů 
s akutním koronárním syndromem a v kombinaci s nitráty.

Cíl a metody práce:
V naší práci jsme retrospektivně hodnotili klinický přínos přidání 

thiazolidindionu nebo sulfonylureového sekretagoga obézním pacien-
tům s diabetes mellitus 2. typu, doposud léčených metforminem.

Populaci našich pacientů tvořilo 20 obézních diabetiků 2. typu 
léčených metforminem. Polovině (n=10; z toho 6 žen) byl dle zvážení 
ošetřujícího diabetologa ke stávající léčbě metforminem (v dávce od 
1 000 po 3 000 mg/den; průměrně 2 500 mg/den) přidán sulfonylure-
ový preparát (dále označená jako SU skupina; u 4 pacientů gliklazid 
– Diaprel MR 2 tbl denně, u 6 pacientů glimepirid – Amaryl v prů-
měrné dávce 4 mg/den), druhá polovina pacientů (n=10; z toho 5 žen) 
užívala rosiglitazon – Avandia v dávce 4 mg/den (dále označovaná 
jako glitazonová skupina). Všech 10 pacientů v glitazonové skupině 
bylo ještě před změnou antidiabetické terapie léčeno hypolipidemiky 
(6krát simvastatin, 3krát atorvastatin, 1krát fenofibrát + ezetimib 
z důvodu nesnášenlivosti statinu), ve skupině pacientů léčených sul-
fonylureovými preparáty užívalo hypolipidemickou léčbu 9 pacientů 
(3krát atorvastatin, 4krát simvastatin, 2krát fenofibrát). Ve vysokém 
procentu se jednalo o hypertoniky, užívající chronickou hypoten-
zívní medikaci (9krát v glitazonové skupině, 9krát v sulfonylureové 
skupině). Pacienti byli rovněž edukováni stran redukce hmotnosti, 
dodržování diabetické redukční diety a 7 z nich (4 ve skupině glitazo-
nů, 3 ve skupině sulfonylureových preparátů) absolvovalo tříměsíční 
pohybovou terapii. 

Hodnotili jsme klinické parametry (váha, body mass index – BMI, 
hodnoty krevního tlaku), parametr kompenzace diabetu (glykovaný 
hemoglobin – HbA1c), lipidové spektrum (hladiny triglyceridů, cel-
kového, HDL a LDL cholesterolu) a jaterní testy (ALP, AST, ALT, 
GMT) na terapii metforminem a za 1 rok po přidání glitazonu/sul-
fonylurey k dosavadní léčbě.

Ke statistickému hodnocení jsme použili párový t-test.

Výsledky: 
Obě skupiny pacientů se nelišily průměrným věkem, průměrná 

doba trvání diabetes mellitus byla statisticky významně kratší v SU 
skupině. Hodnoty C-peptidu nalačno i po stimulaci byly statisticky 
významně nižší rovněž v SU skupině, toto bylo i příčinou volby 
podání sulfonylureového preparátu, ovlivňujícího především inzulí-
novou sekreci, preferenčně před glitazonem, ovlivňujícím především 
inzulínovou rezistenci (viz tabulka č. 1). Pacienti v SU skupině byli 
před zahájením léčby statisticky významně štíhlejší, jinak byly obě 
skupiny srovnatelné v dalších vstupních klinických a laboratorních 
parametrech.

V průběhu 1 roku léčby došlo v glitazonové skupině k mírné-
mu poklesu tělesné hmotnosti i BMI, který však nebyl statisticky 
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významný. Naopak v SU skupině došlo ke statisticky významnému 
zvýšení hmotnosti. Nelišily se hodnoty systolického a diastolického 
krevního tlaku v obou skupinách, hodnocené před přidáním a po 
1 roce trvání léčby dvojkombinací perorálních antidiabetik. Nedošlo 
rovněž ke změně v průměrných hodnotách jaterních testů v obou 
skupinách (viz tabulka č. 2).

V průběhu 1 roku po přidání druhého preparátu do léčby došlo 
ke statisticky významnému zlepšení metabolické kompenzace v obou 
skupinách, pokles byl ale více zřetelný ve skupině pacientů užívajících 
sulfonylureové preparáty (průměrný pokles HbA1c o 1,3 %; p<0,001) 
proti pacientům užívajícím rosiglitazon (průměrný pokles HbA1c 
o 0,8 %; p<0,05). Ve skupině glitazonů došlo rovněž ke statisticky 

významnému poklesu hladiny celkového (p<0,01) a LDL cholestero-
lu (p<0,05). Ve skupině sulfonylureových preparátů změna hodnoty 
celkového a LDL cholesterolu nebyla statisticky významná. V SU 
skupině došlo ke statisticky významnému zvýšení hladiny triglyceridů 
(p<0,05), ve skupině glitazonů došlo k mírnému poklesu hladiny 
triglyceridů (rozdíl však nebyl statisticky významný), nebyla ovlivněna 
hladina HDL cholesterolu v obou skupinách (viz tabulka č. 3). V obou 
skupinách byli pacienti léčeni hypolipidemickými preparáty (viz 
výše), ve skupině glitazonů nebylo dávkování preparátů v průběhu 
sledovaného 1 roku měněno, ve skupině sulfonylureových preparátů 
byla v průběhu sledovaného roku dávka hypolipidemik u některých 
pacientů pro neuspokojivé hodnoty zvýšena (viz dále).

Tab. č. 1: Věk, doba trvání diabetes mellitus 2. typu (DM) a C-peptid

průměrný věk
(roky)

průměrná doba trvání 
DM (roky) 

průměrná hladina C-peptidu (pmol/l)

nalačno po stimulaci

rosiglitazon (n=10) 58,8 ± 6,0 7,8 ± 2,7 1 425 ± 612 2 003 ± 570

sulfonylurea (n=10) 53,9 ± 9,0 5,7 ± 2,3 1 013 ± 234 1 371 ± 310

p n. s. <0,05 <0,05 <0,01

Tab. č. 2: Klinické a biochemické parametry

glitazony sulfonylurea p (glitazony×SU)

před zahájením 

léčby

po 1 roce

léčby

p

(před×po)

před zahájením 

léčby

po 1 roce

léčby

p

(před×po)
před po léčbě

hmotnost (kg) 105,8 ± 11,7 104,5 ± 9,0 n. s. 95,2 ± 14,9 100,4 ± 16,4 <0,01 <0,05 n. s.

body mass index (kg/m2) 35,8 ± 2,9 35,4 ± 2,7 n. s. 32,9 ± 4,1 34,7 ± 4,6 <0,01 <0,05 n. s.

systolický/diastolický krevní 
tlak (mmHg)

136/80 ± 12/10 134/79 ± 7/4 n. s. 139/76 ± 19/9 131/80 ± 10/7 n. s. n. s. n. s.

alkalická fosfatáza (ALP) 
(µkat/l)

1,2 ± 0,3 1,0 ± 0,3 n. s. 1,2 ± 0,7 1,1 ± 0,5 n. s. n. s. n. s.

aspartátaminotransferáza 
(AST) (µkat/l)

0,6 ± 0,3 0,5 ± 0,2 n. s. 0,5 ± 0,1 0,5 ± 0,1 n. s. n. s. n. s.

alaninaminotransferáza (ALT) 
(µkat/l)

0,7 ± 0,5 0,7 ± 0,4 n. s. 0,6 ± 0,3 0,6 ± 0,3 n. s. n. s. n. s.

gamaglutamyltransferáza 
(GMT) (µkat/l)

1,0 ± 0,9 0,7 ± 0,3 n. s. 0,6 ± 0,5 0,6 ± 0,4 n. s. n. s. n. s.

Tab. č. 3: Glykovaný hemoglobin HbA1c a lipidové spektrum

glitazony sulfonylurea

před zahájením léčby po 1 roce léčby před zahájením léčby po 1 roce léčby

glykovaný hemoglobin HbA1c (% IFCC) 7,3 ± 2,1 6,5 ± 1,6* 7,7 ± 1,1 6,4 ± 0,9***

triglyceridy (mmol/l) 2,5 ± 1,4 2,2 ± 1,2 2,6 ± 1,4 3,0 ± 1,2*

celkový cholesterol (mmol/l) 5,1 ± 1,1 4,3 ± 0,9** 5,6 ± 1,3 5,5 ± 1,6

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

LDL cholesterol (mmol/l) 3,2 ± 0,7 2,6 ± 0,7* 3,5 ± 1,2 3,3 ± 1,1

*p<0,05          **p<0,01         ***p<0,001
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V průběhu studie jsme zaregistrovali jen mírné nežádoucí účinky 
léčby perorálními antidiabetiky – ve skupině léčené glitazony se 
vyskytly u 1 pacientky mírné otoky dolních končetin, které vymizely 
po změně antihypertenziva – antagonisty kalciových kanálů (který 
rovněž podporuje vznik otoků) a ve skupině léčené sulfonylureo-
vými preparáty došlo u 1 pacientky k výskytu 2 symptomatických 
hypoglykémií v průběhu fyzické aktivity. Ve sledovaném souboru 
jsme nezaznamenali jiné nežádoucí účinky, žádné kardiovaskulární 
příhody ani neosteoporotické fraktury kostí.

Diskuse:
Z hlediska ovlivnění inzulínové rezistence a inzulínové sekrece 

a rovněž zabránění časnému selhání léčby je výhodné použít kombi-
nace perorálních antidiabetik. Základem léčby pacientů s inzulino-
rezistencí je metformin, dle úrovně převládající poruchy lze přidat 
glitazon pro zlepšení citlivosti na inzulín či sulfonylureový preparát 
při poruše sekrece inzulínu. Sulfonylureové preparáty jsou velmi 
potentní svým hypoglykemizujícím účinkem, glitazony v kombinaci 
s metforminem vedou rovněž ke zlepšení metabolické kompenzace. 
Jejich účinek lze násobit důslednou edukací pacienta. 

Nežádoucím účinkem léčby jak glitazony, tak i sulfonylureovými 
preparáty je zvýšení hmotnosti v prvním roce léčby. V našem soubo-
ru k němu nedošlo ve skupině glitazonů, pravděpodobně edukace 
pacientů a současná léčba metforminem dokáží vzestupu hmotnosti 
v této skupině zabránit. Ve shodě s literaturou však došlo ke vzestupu 
hmotnosti ve skupině užívající sulfonylureové preparáty. 

U žádné z obou skupin jsme nepozorovali změny v hodnotách 
jaterních enzymů, nezaznamenali jsme hepatotoxicitu ve skupině 
pacientů léčených rosiglitazonem.

V obou skupinách došlo k ovlivnění hladin lipidů. Pokles hladiny 
triglyceridů nebyl statisticky významný ve skupině glitazonů (cílové 
hodnoty pod 1,7 mmol/l dosáhlo 5 pacientů, tj. 50 %), došlo však ke 
zvýšení hladiny triglyceridů ve skupině sulfonylureových preparátů 
(žádoucích cílových hodnot pod 1,7 mmol/l nedosáhl žádný z pacientů 
této skupiny), nebyla ovlivněna hladina HDL cholesterolu (cílových 
hodnot nad 1,1 mmol/l dosáhli 4 pacienti, tj. 40 %, ve skupině gli-
tazonů a 2 pacienti, tj. 20 %, v sulfonylureové skupině). Došlo ke 
statisticky významnému poklesu hladin celkového cholesterolu v gli-
tazonové skupině (cílových hodnot pod 5 mmol/l dosáhlo 8 pacientů, 
tj. 80 %, v glitazonové a 4, tj. 40 %, v sulfonylureové skupině), došlo 
i k poklesu hladiny LDL cholesterolu v glitazonové skupině (cílových 
hodnot pod 2,6 mmol/l dosáhli 4 pacienti, tj. 40 %, v glitazonové 
a 3 pacienti, tj. 30 %, v sulfonylureové skupině). V sulfonylureové 
skupině byla navíc u 2 pacientů v průběhu sledovaného roku dávka 
statinu pro nedosažení cílových hodnot zvýšena, v glitazonové skupině 
nebyla léčba dyslipidémie měněna u žádného pacienta. Vzhledem 
k tomu, že pacienti byli již před zahájením našeho hodnocení léčeni 
hypolipidemiky, lze efekt změny v lipidovém spektru v průběhu 
sledovaného roku přičíst na vrub zlepšení metabolické kompenzace, 
účinku glitazonů a úpravě životosprávy pacientů.

Edukace diabetiků, pohybová aktivita a redukce hmotnosti je 
nezbytnou součástí léčby diabetes mellitus 2. typu. Je rovněž nezbytné 
důsledně léčit pacienty hypolipidemiky, především statiny, kompen-
zovat jejich krevní tlak a poruchu koagulace a tím minimalizovat 
riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění. 

Závěr:

Důsledkem inzulínové rezistence je zejména navození „proate-
rogenního stavu“. Léčba inzulínové rezistence znamená tak v prvé 
řadě ovlivnění rizik aterosklerózy. Naproti tomu zachování či zlepšení 
sekrece inzulínu znamená primárně zlepšení kompenzace diabetu, 
a tudíž primární prevenci specifických, mikrovaskulárních kompli-
kací diabetu. Je tedy nezbytně nutné přistupovat k léčbě pacienta 
s diabetes mellitus komplexně a individualizovat způsob léčby podle 
pokročilosti stavu a převažující poruchy.

Kombinační léčba perorálními antidiabetiky vede ke zlepšení 
metabolické kompenzace diabetických pacientů. Kombinace pero-
rálních antidiabetik lze přizpůsobit specifikům jedince a v případě 
monoterapie metforminem lze bub prohloubit vliv na inzulínovou 
rezistenci přidáním glitazonu či ovlivnit poruchu inzulínové sekrece 
přidáním sulfonylureového preparátu. 
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Uvedená kazuistika byla publikována v minulém čísle časopisu v rámci samostatného bloku „PREDICTIVE rok poté“ (Kazuistiky v dia-
betologii 5, č. 4: 23–25, 2007), nedopatřením však byly zaměněny připojené záznamy CGMS. Omlouváme se čtenářům za toto pochybení 
a článek přetiskujeme znovu s obrázky ve správném pořadí.

oprava

Úvod: 

Inzulín detemir je bazální inzulínový analog s prodlouženým účin-
kem. Po aplikaci do podkoží je vstřebáván pomalu, plynule, bez význam-
ného vrcholového píku. Výhody takového působení vidíme především 
u diabetiků, u kterých není přítomen výraznější dawn fenomén – kde 
tedy není potřeba, aby v časných ranních hodinách docházelo k vzestupu 
inzulinémie, která by kompenzovala cirkadiánní hormonální kontrare-
gulaci a glukoneogenezi, a tím přechodně nižší citlivost k inzulínu.

Kazuistika:
58letá žena přišla do naší ambulance k zahájení inzulinoterapie 

diabetes mellitus 2. typu při selhání léčby perorálními antidiabetiky 
(PAD) v prosinci 2003. Diabetes byl po jeho zjištění v roce 1995 
léčen nejprve metforminem, v roce 2000 byl do kombinace přidán 

Kateřina Hejnicová
Diabetologická a endokrinologická ambulance, Trutnov

Souhrn:
Kazuistika dokládá výhody podávání bazálního inzulínového analoga s prodlouženým účinkem 

oproti humánnímu střednědobě působícímu inzulínu u diabetičky 2. typu se sklonem k nočním 
hypoglykémiím.

Summary:
The influence of long acting insulin analogue on the reduction of nocturnal hypoglycemic 

events 
The paper confirms the advantages of administration of basal insulin analogue with ex-

tended action in contrast to human medium-term acting insulin in a female patient with type 
2 diabetes mellitus who tends to nocturnal hypoglycemias.

Hejnicová, K. Efekt dlouhodobě působícího analoga inzulínu na redukci výskytu nočních hypoglykémií. 
Kazuistiky v diabetologii 6, č. 1: 16 –18, 2008.

Efekt dlouhodobě působícího 
analoga inzulínu na redukci
výskytu nočních hypoglykémií 

glimepirid. Po přechodném zlepšení byl opět zaznamenán vzestup 
převážně lačných glykémií, takže v prosinci 2003 byly hodnoty lačné 
glykémie 16,7 mmol/l, postprandiální glykémie 18,2 mmol/l, HbA1c 
12,5 % (IFCC).

Pacientka měla jen mírnou nadváhu (BMI 27,25 kg/m2), z vý-
znamnějších přidružených onemocnění pak imunopatii štítné žlázy 
(dostatečně substituovanou hypotyreózu) a byla dispenzarizována 
na psychiatrii pro deprese. Při poslední kontrole očního pozadí byly 
zjištěny známky neproliferativní diabetické retinopatie. C-peptid 
(2,2 ng/ml; norma 0,9–2,7 ng/ml) i ostatní vyšetření bez význam-
ných odchylek. Při edukaci diabetologickou sestrou nebyly zjištěny 
významnější neznalosti či režimové chyby.

Ke stávající medikaci, metforminu v dávce 2krát 1 000 mg denně 
a glimepiridu 6 mg v jedné ranní dávce, jsme přidali NPH inzulín 
v dávce 12 IU s. c. před spaním, naučili jsme pacientku selfmonitoring 
za pomoci glukometru.

Klíčová slova:

� inzulín detemir

� diabetes mellitus 2. typu

� noční hypoglykémie

Key words:

� insulin detemir

� type 2 diabetes mellitus

� nocturnal hypoglycemias
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Obr. č. 1: Záznam CGMS při léčbě kombinací humánních inzulínů
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Obr. č. 2: Kontrolní měření CGMS po nasazení inzulínu detemir

EFEKT DLOUHODOBĚ PŮSOBÍCÍHO ANALOGA INZULÍNU NA REDUKCI VÝSKYTU NOČNÍCH HYPOGLYKÉMIÍ
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Při kontrole po dvou měsících jsme zjistili lačnou glykémii 
9,7 mmol/l, ale za 1 hodinu po snídani s 20 g sacharidů glykémie 
stoupla až na 19,1 mmol/l. Glykemické profily, které pacientka namě-
řila v mezidobí, vykazovaly podobný trend. Kontrola očního pozadí 
prokázala známky jemného edému. Z těchto důvodů jsme po domluvě 
s pacientkou zaměnili glimepirid za krátkodobě působící humánní 
inzulín před hlavními jídly. Postupnou titrací dle glykemických profilů 
byla nastavena dávka rychle účinného inzulínu 18-8-8 IU a NPH 
inzulínu 0-0-0-20 IU s. c., dále podávány 2 g metforminu denně. 
Postupně došlo k výraznému zlepšení kompenzace – v březnu 2004 
HbA1c 8,4 %, v srpnu 2004 pak 7,1 % (IFCC).

V září 2004 přišla nemocná na kontrolu se sdělením, že se často 
probouzí v noci zpocená, musí se dojídat. Během dne jsou tyto pří-
hody spíše výjimečné, není schopna při potížích změřit glykémii. Byl 
zaznamenán také vzestup BMI na 29,3 kg/m2. Ve snaze verifikovat 
hypoglykémie a zjistit jejich četnost a závažnost či odlišit jinou etiologii 
příhod jsme provedli měření CGMS (viz obrázek č. 1), které ověřilo 
převážně noční hypoglykémie, často prudký pokles glykémie v nočních 
(časných ranních) hodinách – po večerní dávce NPH inzulínu. 

Následné snížení dávky NPH inzulínu sice zredukovalo výskyt 
hypoglykémií, ale docházelo k vzestupu lačných glykémií během dne, 
které musela pacientka řešit dopichováním rychle účinného inzulínu 
(Actrapid HM) v bolusech navíc. V srpnu 2005 jsme namísto NPH 
inzulínu doporučili analog s prodlouženým účinkem detemir (Levemir) 
v dávkování: rychle účinný inzulín 18-8-8 IU (dávky pacientka kori-
guje dle aktuálního množství a složení jídla a předpokládané fyzické 
aktivity) a detemir 0-0-0-20 U.

Kontrolní měření CGMS v září 2005 (viz obrázek č. 2) ukazuje 
značné vyrovnání průběhu glykémií během dne a vymizení nočních 
hypoglykémií. Pokud dochází k výkyvům glykémií, je dle záznamu 
zřejmé, že jsou spíše důsledkem chybně odhadnuté bolusové dávky 
krátkodobě působícího inzulínu. Oproti minulému záznamu je vý-
raznější tendence dorovnávat i mírné výkyvy glykémií připichováním 
inzulínu, přesto nedochází k poklesu glykémií pod 3,9 mmol/l. Aktuální 

glykemický profil: 7,8–11,9…7,2–6,1…4,8–11,7…6,2 mmol/l, HbA1c 
6,8 % (IFCC).

Pacientka je nadále léčena stávající kombinací krátkodobě půso-
bícího humánního inzulínu a dlouhodobě působícího inzulínového 
analoga, opakovaně doplňována edukace stran úprav dávek inzulínu 
dle aktuálního denního režimu. Slabé manifestní hypoglykémie za-
znamenává přibližně dvakrát měsíčně. I při poslední kontrole v srpnu 
2007 zůstává dávka inzulínu detemir nezměněna (20 U s. c. v jedné 
denní dávce večer), zjiš�ujeme mírný pokles BMI na 27,6 kg/m2. 
Došlo k úpravě nálezu na očním pozadí. Poslední glykemický profil: 
4,2–7,3…3,8–5,7…9,8–5,6…7,2 mmol/l , HbA1c 5,5 % (IFCC).

Závěr: 
Významné snížení až absence vrcholového píku bazálních inzulí-

nových analog s prodlouženým účinkem může u diabetiků 2. typu vést 
k úspěšné a dlouhodobé eliminaci hypoglykémií v nočních a časných 
ranních hodinách.

Literatura:
Bartoš, V., Pelikánová T. et al. Praktická diabetologie. Praha: Max-
dorf, 2003. 
Šmahelová, A. Akutní komplikace diabetu. Praha: Triton, 2006.

EFEKT DLOUHODOBĚ PŮSOBÍCÍHO ANALOGA INZULÍNU NA REDUKCI VÝSKYTU NOČNÍCH HYPOGLYKÉMIÍ

MUDr. Kateřina Hejnicová
Diabetologická a endokrinologická ambulance
Poliklinika Masarykův dům
Palackého 201
541 01 Trutnov
e-mail: hejnicovak@seznam.cz

Do článku Vládár, 9. et al. Hypoglycemia factitia publikovaného v Kazuistikách v diabetologii č. 3/2007 se nám na stranu 6 vloudil 
překlep: „Pacientku sme dňa 28. 11. 2007 po vyšetrení psychiatrom dekanylovali a preložili … na psychiatrickú kliniku.“ Správné datum 
tohoto výkonu, jak naznačuje i souvislost s předchozím textem, je 28. 11. 1997. Redakce se spolu s autorem článku omlouvá čtenářům za 
našeho aktivního redakčního šotka.
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Inzulinom manifestující se 
epileptiformními záchvaty

Souhrn:
Autoři popisují případ pacienta s recidivujícími stavy bezvědomí provázenými křečemi, které 

byly hodnoceny jako epileptické paroxysmy. Záchvaty však byly spojeny s hypoglykémií – její pří-
činou byl organický hyperinzulinismus při inzulinomu pankreatu. Po chirurgickém odstranění 
tumoru se hypoglykemické stavy a záchvaty bezvědomí již neopakovaly, pacient je bez potíží.

Summary:
Insulinoma manifested by epileptiform seizures
Authors present a case of a patient with recurrent attacks of unconsciousness with convulsions 

that were diagnosed as epileptic seizures. Seizures were accompanied by hypoglycemia caused by 
organic hyperinsulinism in pancreatic insulinoma. Following surgical removal of the tumor the 
attacks of unconsciousness disappeared and patient remains asymptomatic.

Karásek, D., Doláková, J., Havlík, R., Musilová, K., Fryšák, Z. Inzulinom manifestující se epileptiform-
ními záchvaty. Kazuistiky v diabetologii 6, č. 1 – Endokrinologie: 22–25, 2008.

Klíčová slova:

� bezvědomí s křečemi

� hypoglykémie

� organický 
hyperinzulinismus

� inzulinom

David Karásek1, Jana Doláková2, Roman 
Havlík3, Kateřina Musilová4, Zdeněk Fryšák1

1 III. interní klinika LF UP a FN Olomouc
2 Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc
3 I. chirurgická klinika LF UP a FN Olomouc
4 Ústav patologie LF UP a FN Olomouc

Key words:

� unconsciousness with 
convulsions

� hypoglycemia

� organic hyperinsulinism

� insulinoma

Úvod:

Hypoglykémie je definována Whippleovou triádou – laborator-
ním nálezem nízké hladiny glukózy, klinickými symptomy a úpravou 
těchto symptomů po podání glukózy a normalizaci hladin glykémie 
(Hána 1998; Stárka et al. 2005; Škrha et al. 2006). Vyvolávající pří-
činou může být celá řada patologických stavů včetně endokrinopatií. 
Hypoglykémie je základním projevem organického hyperinzulinismu 
a může být součástí klinického obrazu deficitu hormonů působících 
přímo či nepřímo proti účinku inzulínu např. při hypokortizolismu, 
hypotyreóze, či hypopituitarismu. S hypoglykémií se však paradoxně 
můžeme setkat i u floridní tyreotoxikózy a také v časných stadiích 
diabetes mellitus (Stárka et al. 2005). 

Kazuistika: 
37letý muž byl přijat na Neurologickou kliniku FN Olomouc pro 

podezření na epilepsii. Jeho potíže začaly asi rok před přijetím do 

nemocnice. Pacient sám si na záchvaty nepamatoval. Podle vyjádření 
manželky se jednalo o noční stavy bezvědomí s křečemi, kdy měl sou-
časně třes horních i dolních končetin, jednalo se o pomalé, pravidelné 
pohyby. Během záchvatu nemocný zvýšeně neslinil, neměl stočené 
bulby, nepomočil a nepokálel se. Stav trval několik desítek sekund. Po 
probuzení z bezvědomí se cítil velmi unavený, býval opocený. Vznik 
potíží dával pacient do souvislosti s ukončením léčby prednisonem, 
který bral asi půl roku pro zhoršení atopického ekzému. Poslední do-
bou se navíc cítil velmi unavený a pro úzkostně-depresivní poruchu byl 
léčen fluoxetinem. Dále se léčil pro hypertenzi losartanem, jiné léky 
nebral. Při fyzikálním vyšetření byla u nemocného registrována nadvá-
ha (BMI 28,6 kg/m2), sdělil, že během roku přibral asi 10 kg. Na kůži 
měl v horní části hrudníku, v oblasti loktů a kolen ložiska atopického 
ekzému, kůže byla suchá. Ostatní fyzikální nález včetně krevního tlaku 
(130/70 mmHg) a pulzu (70/min) byl normální, přiměřený věku. Na 
neurologické klinice nemocný podstoupil EEG a MR vyšetření mozku. 
Byl zaznamenán normální EEG graf bez specifických epileptiformních 
grafoelementů a bez prokazatelného ložiska epileptogenní aktivity. Na 

Whipple Allen Oldfather (1881–1963) – americký chirurg. Narozen v Íránu v rodině presbyteriánských misionářů. Profesor chirurgie na Columbia University, kde pracoval v letech 1921–1946. 
Jeden čas prezidentem American College of Physicians and Surgeons. Zajímal se o chirurgii pankreatu, popsal diagnostickou triádu inzulinomu, která dnes nese jeho jméno.

E
N

D
O

K
R

IN
O

L
O

G
IE

KazuDia_1-08.indd   22 23.4.2008   13:01:17



23KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 1/2008 

MR mozku rentgenolog popsal drobnou arachnoidální cystu při pólu 
levého temporálního laloku, jinak byl nález bez dalších strukturálních 
změn. Během hospitalizace na neurologické klinice se záchvat bezvě-
domí s křečemi znovu opakoval. Tentokrát byla zjištěna hypoglykémie 
(1,8 mmol/l), která byla korigována intravenózním podáním glukózy. 
Následně jsme pacienta převzali na III. interní kliniku FN Olomouc 
k dalšímu došetření. 

Laboratorní vyšetření potvrdilo přítomnost organického hy-
perinzulinismu. Nemocný měl ráno nalačno při glykémii 3,5 mmol/l 
(= 63 mg/100 ml) hladinu inzulínu 35,6 mIU/l a C-peptidu 1 774 mIU/l, 
index I (glykémie [mg/100 ml] / hladina inzulínu [mIU/l]) = 1,78 
(Stárka et al. 2005). Při hladovění se vyvinula během dvou hodin symp-
tomatická hypoglykémie (2,4 mmol/l), přičemž k adekvátní supresi 
hladiny inzulínu (9,9 mIU/l) nedošlo. Při pátrání po zdroji hyperin-
zulinismu bylo na ultrazvuku v oblasti těla pankreatu sledovatelné 
drobné kulovité hypoechogenní ložisko o průměru přibližně 14 mm. 
Toto ložisko se pak zobrazilo také při CT vyšetření jako dobře ohrani-
čený, hyperdenzní útvar o velikosti 16×11×7 mm na přechodu hlavy 
a těla pankreatu (viz obr. č. 1). Provedli jsme skríningové vyšetření 
k vyloučení tumorů jiných endokrinních orgánů vyskytujících se v rámci 
případného syndromu mnohočetné endokrinní neoplazie I. typu. Byla 
vyloučena hyperparatyreóza, neprokázali jsme nadprodukci hypofyzár-
ních hormonů a na MR mozku nebyl patrný tumor hypofýzy.

Po předoperační přípravě jsme pacienta přeložili na I. chirurgickou 
kliniku FN Olomouc, kde byla provedena resekce části těla pankre-
atu s tumorem. V resekátu pankreatu byl patrný nádor o velkosti 
30×20×22 mm, solidní, dobře ohraničený od okolního parenchymu, 
limitovaný jen na pankreas. Histologické vyšetření potvrdilo dobře 
diferencovaný endokrinní tumor pankreatu, trabekulárně uspořádaný, 
s hojným homogenním hyalinizovaným stromatem. Buňky nádoru byly 
řazeny v trámcích, měly mírně cylindrický tvar, pravidelná oválná jádra 
a světlou až eosinofilní cytoplazmu (obr. č. 2). Imunohistochemicky 

byla prokázána exprese neuronspecifické enolázy a chromograninu A, 
proliferační aktivita Ki67 byla nízká (do 2 % buněk), CD56 negativní. 
Patolog provedl také speciální barvení konžskou červení a vyšetření 
v polarizovaném světle, kde kromě hyalinizace stromatu nalezl 
i drobná depozita amyloidu, která jsou často přítomna ve stromatu 
inzulinomů (obr. č. 3).

V pooperačním období se u nemocného přechodně objevily hy-
perglykémie, které byly korigovány podáním krátkodobě působícího 
inzulínu. Postupně se stav pacienta upravil a došlo k normalizaci 
glykémií. Nyní je sledován ambulantně, je zcela bez potíží, záchvaty 
bezvědomí s křečemi se již neopakovaly, má normální hladiny glykémií 
i inzulínu.

Diskuse: 
Inzulinom je hormonálně aktivní tumor produkující inzulín, 

vycházející z beta buněk Langerhansových ostrůvků pankreatu. Jen 
výjimečně (v méně než 10 %) je uložen extrapankreaticky, například 

INZULINOM MANIFESTUJÍCÍ SE EPILEPTIFORMNÍMI ZÁCHVATY

Obr. č. 1: CT vyšetření břicha – na přechodu hlavy a těla pankreatu 
patrný tumor pankreatu

Obr. č. 2: Histologie tumoru (barvení hematoxylin eosin)

Obr. č. 3: Histologie tumoru (barvení kongočervení, průkaz amyloidu)
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v duodenu. I když je nejčastějším hormonálně aktivním tumorem 
pankreatu i trávicího ústrojí, vyskytuje se celkem zřídka. Jeho roční 
incidence je asi 0,05–0,1 případů na 100 000 obyvatel. Častěji bývá 
nalézán u žen než u mužů (v poměru přibližně 4:1). V 90 % je benig-
ní, solitární, malé velikosti a nezakládá metastázy. Méně než 10 % 
tumorů je maligních. Vzácné jsou tumory mnohočetné, roztroušené 
mezi normální ostrůvkovou tkání – hovoří se o mnohočetné mikro- či 
makroadenomatóze. Tyto adenomy bývají familiární a vyskytují se 
spolu s adenomy příštítných tělísek a hypofýzy v rámci mnohočetné 
endokrinní neoplazie typu I (Greenspan et Baxter 2003; Škrha et al. 
2006; Šváb et al. 2005). 

Stěžejním příznakem organického hyperinzulinismu je spontánní 
hypoglykémie přicházející nalačno, někdy po fyzické zátěži. Klinická 
symptomatologie může být pestrá. Jde jednak o projevy neurogly-
kopenie (zmatenost, nesoustředěnost, poruchy chování a myšlení, 
somnolence, sopor až kóma, křeče) a dále o projevy autonomní hyper-
reaktivity (tachykardie, pocení, třes, nauzea, hlad). Někteří nemocní 
předcházejí rozvoji hypoglykémie častým příjmem jídla. Následkem 
bývá obezita, která je však pozorována u méně než 30 % pacientů 
s inzulinomem (Greenspan et Baxter 2003; Škrha et al. 2006).

Diagnóza je založena na průkazu symptomatické hypoglykémie 
spojené s nepřiměřeně vysokými hladinami inzulínu a C-peptidu, nej-
častěji během testu s hladověním. Diferenciálně diagnosticky je nutno 
vyloučit především úmyslné navození hypoglykémie (hypoglycemia 
factitia) podáváním inzulínu (kdy nejsou zvýšeny hladiny C-peptidu, ale 
jen inzulínu) nebo antidiabetik ze skupiny derivátů sulfonylurey (jejichž 
metabolity je možno prokázat v moči). Mezi další příčiny hypoglykémií 
nalačno patří nedostatek kontraregulačních hormonů (příkladem je 
Addisonova choroba a hypotyreóza), selhání ledvin a jater, malnutri-
ce, abúzus alkoholu, enzymopatie, defekty oxidace mastných kyselin, 
některé velké extrapankreatické tumory, autoimunitně podmíněné 
hypoglykémie, kdy se vytvářejí protilátky proti inzulínu, či inzulínovým 
receptorům, a další vzácné stavy. Postprandiální hypoglykémie bývají 
většinou funkční (Stárka et al. 2005; Škrha et al. 2006).

Při průkazu organického hyperinzulinismu je nutná lokalizace 
inzulinomu. Využívá se abdominální sonografie, CT (případně MR) 
vyšetření, angiografie, scintigrafie a endoskopická sonografie. Výtěž-
nost abdominální sonografie se udává v rozmezí asi 25–30 %, u CT 
vyšetření pak kolísá v různých sestavách od 3 % do 40 %. Angiografie 
je v detekci inzulinomu úspěšná ve 40–60 %, v řadě případů však po-
skytuje falešně pozitivní nálezy. Oktreotidový scan může být pozitivní 
až u poloviny nemocných. Zdá se, že velkým přínosem je zavedení 
endoskopické ultrasonografie, jejíž senzitivita je v některých souborech 
téměř 90 %. Přesto je u části nemocných (kolem 30 %) tumor nalezen 
až při palpaci během explorativní laparotomie, nebo při peroperační 
ultrasonografii (Škrha et al. 2006; Šváb et al. 2005).

Léčba inzulinomu je především chirurgická. Často je možná pou-
há enukleace tumoru, jindy je třeba provést resekci části pankreatu. 
Hemipankreatektomie či subtotální pankreatektomie jsou většinou 
rezervovány pro mnohočetné či difuzní postižení slinivky, kdy reduk-
ce počtu ostrůvků zvýší úspěch medikamentózní léčby. V poslední 
době se začínají provádět šetrnější laparoskopické výkony s využitím 
laparoskopické sonografie, která umožní lepší detekci malých tumo-

rů. Farmakologická léčba diazoxidem je indikována u pacientů, kteří 
nejsou schopni podstoupit chirurgický výkon, dále u těch, kde nebyl 
tumor nalezen, nebo chirurgický zákrok nebyl úspěšný, či v období před 
operací. Diazoxid inhibuje sekreci inzulínu z beta buněk pankreatu 
tak, že otvírá ATP-dependentní draslíkový kanál, tím hyperpolarizuje 
buněčnou membránu a brání vzestupu koncentrace intracelulárního 
kalcia. U některých pacientů dochází k hypoglykémii i při podávání 
vysokých dávek diazoxidu (non-respondéři) – léčba je pak zbytečná. 
U těchto nemocných je možné podávat somatostatin či jeho analoga, 
terapie je však nákladná a používá se spíš dočasně před chirurgickým 
řešením (Greenspan et Baxter 2003; Stárka et al. 2005; Škrha et al. 
2006; Šváb et al. 2005).

V prezentované kazuistice u nemocného dominovala neurologická 
symptomatologie. Dlouho byl vyšetřován pro podezření na epilepsii 
a pro úzkostné stavy začal užívat antidepresiva. To, že začal mít potíže 
po ukončení léčby steroidy, bylo zřejmě podmíněno přerušením jejich 
kontrainzulárního působení. Klinickou manifestaci onemocnění mohla 
ovlivnit také léčba fluoxetinem (SSRI – viz dále) a losartanem. Je 
známo, že losartan zvyšuje inzulínovou senzitivitu (Jin et Pan 2007) 
a navíc snižuje symptomatickou a hormonální odpověb organismu 
na hypoglykémii (Deininger et al. 2001). Při jeho užívání mohly být 
tedy projevy autonomní hyperreaktivity potlačeny a jako první se pak 
manifestovaly projevy neuroglykopenie. Nicméně na hypoglykémii jako 
příčinu bezvědomí a křečí mohl upozornit anamnestický údaj o pocení 
nemocného během záchvatů, jejich noční výskyt, kdy byl pacient nalač-
no, a dále udávaný váhový přírůstek. Laboratorní průkaz organického 
hyperinzulinismu byl v tomto případě jednoznačný. Vcelku snadná 
byla i lokalizace inzulinomu pomocí ultrazvuku a CT, obě metody 
však nepřesně udaly jeho velikost. Tumor byl ve skutečnosti větší než 
ukazovaly zobrazovací metody, a proto byla při operaci nutná resekce 
pankreatu místo prosté enukleace. Při odhadu rozměrů nádorové 
léze by zřejmě byla přesnější endoskopická sonografie (Škrha et al. 
2006; Šváb et al. 2005). Histologické vyšetření jednoznačně prokázalo, 
že šlo o endokrinní nádor pankreatu bez známek malignity. Nebyly 
nalezeny nádory dalších endokrinních orgánů a nešlo tedy o syndrom 
mnohočetné nádorové neoplazie I. typu. Úspěšnost chirurgické léčby 
dokládá normalizace hladin glykémií i inzulínu a absence záchvatů po 
provedené operaci.

Komentář neurologa ke klinické symptomatologii one-
mocnění:

Při hodnocení suspektního záchvatu je stěžejní rozhodnout, zda 
skutečně šlo o záchvat epileptický. Epileptický záchvat se ve většině 
případů projevuje změnou chování, vznikající na podkladě paroxys-
málních excesivních elektrických výbojů v mozku. Ne všechny záškuby, 
tiky, třesy a epizodické změny chování jsou skutečnými epileptickými 
záchvaty. Charakter epileptických záchvatů mohou napodobovat 
některé interní poruchy, jako např. zmíněný inzulinom. Incidence 
epilepsie a stavů epilepsii připomínajících se liší v závislosti na ana-
mnestických údajích. Je-li paroxysmální stav přece jen zhodnocen jako 
epileptický záchvat, je dalším důležitým krokem rozhodnout, jedná-li 
se o epilepsii nebo sekundární projev poruchy vnitřního prostředí. Pro 
přesnou diagnózu je nezbytná podrobná anamnéza, fyzikální vyšetření, 

INZULINOM MANIFESTUJÍCÍ SE EPILEPTIFORMNÍMI ZÁCHVATY

Addison Thomas (1793–1860) – anglický lékař. Vystudoval v Edinburghu. Pracoval v Londýně, z lékařské problematiky se věnoval anatomii plic, pneumoniím a dalším oblastem, např. 
chronické nedostatečnosti funkce nadledvin – dnes je pokládán především za zakladatele endokrinologie.
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INZULINOM MANIFESTUJÍCÍ SE EPILEPTIFORMNÍMI ZÁCHVATY

neurologické vyšetření a pomocné vyšetřovací metody, jejichž nedílnou 
součástí je v tomto případě EEG vyšetření, popřípadě EEG vyšetření 
po spánkové deprivaci. Současně je důležité zodpovědět následující 
otázky: Šlo o záchvat? Co bylo jeho příčinou? Stěžejní diagnostická 
vodítka může poskytnout popis okolností záchvatu – tonické pohyby 
či strnutí končetin nebo axiálního svalstva, klonické pohyby, rytmic-
ké střídání flexe a extenze končetin, ztráta vědomí, inkontinence 
a pokousání jazyka. Znalost situace předcházející záchvatu pomůže 
odhalit provokační faktory. Mezi příčiny provokovaných záchvatů patří 
v našem případě zmíněná hypoglykémie. Je třeba zjistit i užívané léky. 
Mezi látky nejčastěji provokující záchvaty patří např. antidepresiva 
(SSRI – selective serotonine reuptake inhibitors). Součástí vyhodno-
cení záchvatu je laboratorní vyšetření. Příčinu záchvatu může určit 
vyšetření koncentrací glukózy, kalcia, magnézia, hormonů štítné žlázy, 
jaterních testů a toxikologický screening (včetně hladiny alkoholu 
v séru). Metodou volby ve zobrazení strukturálních lézí mozkového 
parenchymu je vzhledem k vyšší senzitivitě a specificitě magnetická 
rezonance mozku, zvláštní pozornost je třeba věnovat hipokampu 
(např. mesiální temporální skleróza) a architektuře kortexu (např. 
dysplazie). Elektroencefalogram (EEG) může určit přítomnost a typ 
epilepsie, jeho výtěžnost je ale omezená. První EEG vyšetření prokáže 
epileptiformní projevy pouze u 40 % pacientů se suspektní epilepsií. 
Výtěžnost vyšetření je vyšší po spánkové deprivaci, při použití aktivač-
ních metod (např. hyperventilace a fotostimulace), při delším vyšetření 
a při zachycení spánkových stadií. Přínosem u vybraných pacientů 
může být 24hodinové monitorování EEG. K typu záchvatu nebo 
k lokalizaci ložiska je možno se vyjádřit, jsou-li zachyceny abnormální 
elektrické výboje (tj. ostré vlny, hroty, hroty a pomalé vlny), ložiskové 
zpomalení svědčící pro strukturální lézi, nebo obojí (Prego-Lopez et 
Devinsky 2002).

Závěr:
Inzulinom není častým onemocněním. Přesto bychom měli 

u pacientů se záchvaty bezvědomí provázenými křečemi, které se 
objevují nalačno a jsou spojeny s pocením či jiným projevem auto-

nomní hyperreaktivity, na toto onemocnění pomyslet a měli bychom 
u nich při záchvatu změřit hladinu glykémie. Pokud hypoglykémie 
nevzniká v souvislosti s léčbou inzulínem či perorálními antidiabe-
tiky, vyžaduje stav pacienta komplexní vyšetření na specializovaném 
endokrinologickém pracovišti.
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Novorozenecká
hypertyreóza

Souhrn:
Kazuistika popisuje případ novorozenecké hypertyreózy, zachycené náhodně při hospitalizaci 

dítěte pro akutní respirační infekci s nutností oxygenoterapie a intravenózní bronchodilatace. 
Onemocnění vzniklo přenosem stimulujících TSH protilátek od matky s nepoznanou a nelé-

čenou Gravesovou-Basedowovou toxikózou.

Summary:
Neonatal hyperthyreosis 
The case history describes a neonatal hyperthyreosis diagnosed by chance in a baby hospitalized 

for acute respiratory infection demanding oxygenotherapy and intravenous bronchodilatation. 
The condition was caused by a transfer of maternal thyroid stimulating antibodies from the 

mother who had an undiagnosed and untreated Graves-Basedow thyreotoxicosis.

Poločková, K. Novorozenecká hypertyreóza. Kazuistiky v diabetologii 6, č. 1 – Endokrinologie: 26 –27, 
2008.
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Úvod: 

Novorozenecká hypertyreóza je vzácné onemocnění, způsobené 
transplacentárním přestupem anti-TSH protilátek od matky na plod. 
Protilátky stimulují štítnou žlázu plodu ke zvýšené tvorbě tyreoidál-
ních hormonů a vzniku výše uvedené poruchy. Tato má „self limiting“ 
charakter, protože dítě další protilátky proti TSH receptoru nevytváří 
a jejich hladina po porodu progresivně klesá. Hypertyreóza spontán-
ně odeznívá postupnou metabolizací etiologického agens. Většina 
dětí se během několika týdnů dostane do eutyreózy. Následky nejsou, 
ale některé studie ukazují, že tito jedinci jsou výrazně citlivější na 
rozvoj imunogenní tyreotoxikózy již během dospívání.

Kazuistika:
Chlapec, narozený 1. listopadu 2006, je ze 3. fyziologické gravi-

dity – porod spontánně záhlavím, dítě zralé, nekříšeno, poporodní 

adaptace v normě, porodní hmotnost 2 890 g, porodní délka 48 cm, 
kyčle volné, kalmetován, novorozenecký icterus lehký, bez fototera-
pie, Infadin dostává.

Po narození plně kojen, od 2. měsíce částečně dokrmován, pije 
dobře, prospívá.

Při návštěvách poradny bylo dítě čilé, psychomotorický vývoj 
odpovídá věku, občas dle matky více křičí, spí však klidně, stolice 
i močení v normě, meteorismus.

Z rodinné anamnézy: rodiče i starší sestra jsou zdrávi, u druhé 
sestry a matčiny matky diagnostikováno asthma bronchiale.

Na naše oddělení byl přijat pro běžný respirační infekt s postup-
ným vývojem do stadia obstruktivní bronchitidy a bronchopneumo-
nie. Objektivní nález při přijetí: věk 6 týdnů, váha 4 900 g, délka 
57 cm. Dítě je dušné, tachypnoické, neklidné, tepová frekvence do 
200/min, třes končetin. Na plicích bohatý poslechový nález, výdech 
prodloužen, ozvy srdeční zvučné, ohraničené, břicho meteoristic-
ké, genitál i dolní končetiny bez patologického nálezu. Přítomen 

Graves Robert James (1797–1853) – irský lékař. Společně s J. M. Turnerem (známým malířem) procestoval Evropu, při čemž uplatnil mj. svůj velký talent pro cizí jazyky. Vystudoval me-
dicínu v Dublinu, kde v pozdějších letech zastával řadu významných lékařských i pedagogických funkcí. Jednou z jeho aktivit bylo např. editování (společně s R. Kanem) Dublin Journal of 
Medical an Chemical Science. 

von Basedow Karl Adolph (1799–1854) – německý lékař. Vystudoval na univerzitě v Halle, později praktikoval medicínu v Merseburgu. S jeho jménem je spojeno tyreotoxické kóma (B. 
kóma), Basedowův oční syndrom a nemoc charakterizovaná „Merseburskou triádou“ – hypertyroidismem, strumou, exoftalmem – tedy choroba, kterou Georg Hirsch nazval Basedowovou 
nemocí a kterou dnes známe pod spíše pod jménem Graves-Basedowova choroba.

Lugol Jean Guillame Auguste (1786–1851) – francouzský lékař. Medicínu vystudoval v Paříži, kde později působil v Hospital Staint-Louis. Zajímal se o léčbu tuberkulózy, skrofulózy. Lu-
golův roztok (roztok jodu v jodidu draselném), dnes používaný např. pro jednoduchý chemický důkaz škrobu, navrhoval použít k léčbě tuberkulózy. Plummer prokázal účinnost Lugolova 
roztoku v léčbě tyreotoxikózy.
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NOVOROZENECKÁ HYPERTYREÓZA

nápadný edém periorbitálních tkání, který však nelze hodnotit 
jako exoftalmus.

Byla zahájena intenzivní inhalační a následně intravenózní 
bronchodilatační léčba (Ventolin, Atrovent, Bricanyl), podávána 
antibiotika, přechodně nutnost oxygenoterapie.

Celková alterace stavu připisována zpočátku zhoršené ventilaci, 
dušnosti a léčbě základního onemocnění. Pro naléhavé podezření na 
hyperfunkci štítné žlázy byly provedeny laboratorní testy, které potvr-
dily hypertyreózu (fT4 21,7 pmol/l, fT3 5,9 pmol/l, TSH 0,3 mUI/l), 
prokázána pozitivita stimulujících protilátek proti TSH receptoru 
(TRAK 1,0 IU/l – norma do 0,99 IU/l). Tento odběr byl prováděn 
po týdenním trvání základního onemocnění. Je možné, že vstupní 
hodnota TRAKu mohla být podstatně vyšší. Ultrasonografie popi-
suje normální strukturu i velikost štítnice odpovídající věku dítěte 
(PL 7×7 mm, LL 5×6 mm, třetí rozměr nevyjádřen pro nevhodnost 
USG sondy; vyšetření i popis provedl rentgenolog), ostatní parametry 
(protilátky proti tyreoidální peroxidáze a tyreoglobulinu – anti-TPO, 
anti-TGB) v normě. EKG křivka odpovídá věku. Chlapec zklidněn 
benzodiazepiny (Dormicum i.v.), tachykardie léčena krátkodobě 
Digoxinem tbl v dávce 50 µg/den (po dobu 3 dnů).

V časovém rozmezí jednoho týdne se TSH zvyšuje (2,36 mIU/l), 
fT4 zůstává stále nad horní hranicí normy (na našem pracovišti do 
19,9 pmol/l). Klinický stav se velmi rychle upravuje, další sedace není 
nutná. Dítě se chová zcela přiměřeně, stravu i tekutiny toleruje, stolice 
formované, edém periorbitálních tkání ustupuje.

Stav hodnotíme jako neonatální hypertyreózu v důsledku pře-
nosu TRAKu od matky s nepoznaným a neléčeným onemocněním 
štítné žlázy.

Vzhledem k situaci (jedná se o dítě z rodiny se sníženou sociální 
adaptabilitou) zajištěno vyšetření tyreoidálních hormonů u matky, 
která dodatečně udává, že již delší dobu pozoruje pokles hmotnosti, 
zvýšenou nervozitu, neklid a třes končetin. Lékaře však zatím nevy-
hledala, vyšetřena nebyla. Výsledky potvrdily u matky hypertyreózu 
autoimunitního charakteru, což vysvětluje etiologii patologického 
stavu u dítěte. Léčba a sledování matky je zajištěno v endokrinolo-
gické ambulanci pro dospělé. 

Chlapec je pravidelně sledován v naší endokrinologické ambu-
lanci – hodnoty tyreoidálních hormonů jsou trvale ve fyziologických 
rozmezích, vývoj probíhá zcela fyziologicky.

Diskuse a závěr:

Ve výše prezentovaném případě byla diagnóza stanovena opož-
děně. Dítě muselo mít příznaky toxikózy již doma, protože přenos 
stimulujících anti-TSH protilátek od matky se uskutečňuje během 
gravidity. Nikdo však na žádné potíže neupozornil, případně si jich 
rodiče vůbec nevšimli. Matka dodatečně udala neklid a nespavost 
chlapce v posledním týdnu před přijetím.

Za hospitalizace se pozornost soustředila na základní onemoc-
nění – akutní respirační infekt – a teprve nelepšící se poslechový 
nález s projevy tachykardie, neklidu, třesu a edému periorbitálních 
tkání přinesly rozuzlení. Léčbu jsme vedli symptomaticky vzhledem 
k relativně nízkým hodnotám tyreoidálních hormonů.

Běžně se ke zvládnutí akutní fáze tohoto onemocnění používá 
léčba tyreostatiky, případně perorální aplikace Lugolova roztoku. 
Prognóza u včas léčených pacientů je velmi dobrá. Léčbu lze ukončit 
po docílení eutyreozního stavu s vymizením protilátek z cirkulace. 
Děti je třeba i potom dlouhodobě sledovat.

Závěrem lze říci, že onemocnění malých dětí velmi často přímo 
souvisí s onemocněním jejich matek, na což je třeba vždy myslet, resp. 
dotazovat se na to rodičů.

Literatura:
Lebl, J., Zapletalová, J., Koloušková, S. Trendy soudobé pediatrie. 
Dětská endokrinologie. Praha: Galén, 2004.
Stárka, L., Zamrazil, V. et al. Základy klinické endokrinologie. 2. roz-
šířené vydání. Praha: Maxdorf, 2005.
Zikmund, J., Dvořáková, M. Volumometrie štítné žlázy. 4. český pe-
diatrický kongres s mezinárodní účastí. Hradec Králové, 7.–9. 9. 2000. 
Poster. Čes slov Pediat, Suppl, 55, 1: S33, 2000.
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Blahopřejeme
Royal College of Physicians of Edinburgh je slovutná lékařská organizace založená 29. listopadu 

1681 sirem Robertem Sibbaldem za přímé podpory anglického krále Karla II. V roce 1682 zřídila první 
lékařskou knihovnu ve Skotsku. V současnosti má Královská lékařská společnost více než 7 000 členů 
v 80 zemích světa. 

V nedávné minulosti udělila tato organizace čestné členství (Fellow of the Royal College of Physicians 
of Edinburgh – FRCP Edin) za dosavadní celoživotní práci na poli diabetologie prof. MUDr. Mariánu 
Mokáňovi, DrSc., členu redakční rady našeho časopisu. 

I naše redakce se připojuje k blahopřání k tomuto čestnému ocenění.
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Navštívili jsme…

Pražský seminář Novinky v diabetologii 
a endokrinologii

Dne 7. února proběhl v zaplněném sále hotelu Olympik v Praze 
druhý ze seminářů cyklu „Novinky v diabetologii a endokrinologii“. 
Letošní cyklus přednášek byl zahájen 31. ledna v Hradci Králové a po 
Praze, Ústí nad Labem, Ostravě, Liberci, Brně a Plzni bude zakončen 
29. května v Olomouci.

Prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. zmiňuje ve svém krátkém 
úvodu k programu seminářů, že hlavním posláním cyklu je upozornit 
v záplavě nových informací na nejdůležitější, relevantní poznatky, 
týkající se etiopatogeneze, diagnostiky a léčby endokrinních one-
mocnění a diabetu. Vyslechnuté přednášky obsahovaly řadu zcela 
konkrétních doporučení a připomínek přímo využitelných v klinické 
praxi a stejně konkrétní byly následné dotazy účastníků.

Prof. Zamrazil přednesl první sdělení Nové poznatky v diagnos-
tice a léčbě tyreopatií. Zvláštní pozornost věnoval subklinickým 
formám tyreopatií, které jsou podle současných zjištění nejméně 
stejně časté jako formy klinicky manifestní; zatím však nebylo dosa-
ženo plného konsenzu ohledně jejich definice, ani ohledně nutnosti 
léčby těchto stavů.

Následoval Přehled nových poznatků v diabetologii pro použití 
v klinické praxi. Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc. pohovořila 
o vybraných skupinách léčiv (včetně nejnovějších DPP-4 inhibitorů 
a inkretinových mimetik), v souvislosti s transplantační léčbou uvedla 
nejnovější data z IKEM Praha. Zmínila také doporučený algoritmus 
terapie DM 2. typu, v praxi ne vždy dodržovaný, a obtížné dosahování 
cílových hodnot u diabetiků obou typů.

Po přestávce vystoupil se sdělením Autoimunitní polyglandulární 
syndromy z pohledu endokrinologa a diabetologa doc. MUDr. Ka-
rel Vondra, DrSc. Věnoval se především relativně častému APS 2. 
Zdůraznil vysokou četnost jeho zachycení v souvislosti s manifestací 

diabetu a současný výskyt tyreopatií. Úskalí diagnostiky a léčby 
syndromu dokumentoval na případech z vlastní praxe.

V poslední přednášce Co je nového v etiopatogenezi diabetu 
1. typu? představil doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. některé 
faktory, sledované v souvislosti s manifestací onemocnění. Také 
on se opíral mimo jiné o závěry vlastního výzkumu. Zmínil rovněž 
pokusy o prevenci DM 1. typu, které bohužel dosud nepřinesly 
pozitivní výsledky.

První tři přednášky jsou společné pro všechny semináře, téma 
čtvrté přednášky se mění. Účastníci cyklu tak mohli (mohou) vy-
slechnout tyto příspěvky:

� Uzel štítné žlázy (doc. MUDr. Jan Čáp, CSc., Hradec Králové)
� Novinky v diabetologii a endokrinologii dětí a dorostu

(prim. MUDr. Jaroslav Škvor, CSc., Ústí nad Labem)
� Současné poznatky o fyziologii enteroinzulární osy

(MUDr. Marek Honka, Ostrava)
� Pozdní komplikace diabetes mellitus – přehled etiopatogeneze, 

diagnostiky a terapie (MUDr. Jindra Vejrychová, Liberec)
� Diagnostika a léčba gestačního diabetu v roce 2008

(MUDr. Jana Bělobrádková, Brno)
� Diagnostika a léčba diabetické neuropatie – teorie a praxe 

(MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D., Plzeň)
� Endokrinní orbitopatie – zásadní kroky v diagnostice a léčbě 

(doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc., Olomouc)

K dispozici jsou abstrakta všech přednášek. 
(red)
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Doc. MUDr. Karel Vondra, DrSc. v rozhovoru s prof. MUDr. Václa-
vem Zamrazilem, DrSc.
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Slavný středověký lékař, přírodovědec, filosof, básník a politik se 
ve skutečnosti jmenoval Abu Alí al-Husajn ibn Abdallah ibn Hasan 
ibn Alí ibn Sína al Buchárí (slůvko „ibn“ v arabštině znamená „syn“ 
a poslední dvě slova informují o tom, odkud pochází). V latině bylo 
jeho jméno zkracováno z „ibn Sína“ na Avicenna.

Narodil se ve vesnici Afšana nedaleko Buchary v tehdejší Persii 
(nynějším Uzbekistánu) v rodině zámožného vyššího úředníka 
(výběrčího daní). O jeho národnosti se dodnes vedou spory – bývá 
označován za Peršana (nebo� se narodil v Persii), za Araba (protože 
psal arabsky) i za Turka (když se v roce 1937 slavilo 900. výročí jeho 
úmrtí, největší oslavy probíhaly pod záštitou vlády právě v Turecku). 
Otec mu dal první základy vzdělání, ale měl usnadněnou úlohu, 
protože malý Husajn byl tím, co dnes označujeme za „zázračné dítě“. 
V základní škole se velmi snadno naučil číst a psát arabsky. Vynikal 
mimořádnou pamětí a již v 10 letech znal nazpamě� celý korán, takže 
mu byl přiznán titul „háfíz“. Otec mu najal soukromé učitele, ale 
pilný žák je brzy svými znalostmi předčil. 

Ve 14 letech začal studovat lékařské spisy a navštěvovat lé-
kařskou školu v Buchaře. O dva roky později již ovládal většinu 
tehdejšího vědění v oblasti filosofie, matematiky a přírodních věd. 
Ve svých 17 letech už patřil mezi vyhlášené lékaře v Buchaře (měl 
již své vlastní žáky) a tato jeho věhlas se ještě zvýšil, když se mu 
podařilo vyléčit místního vládce. Místo nabízené bohaté odměny si 
vyžádal možnost volného přístupu do jeho skvělé knihovny, což mu 
emír jako svému dvornímu lékaři rád povolil. Pokud nevykonával 
lékařskou praxi, věnoval celý den studiu, které přerušoval jen po 
dobu modlitby. Také v noci četl a psal a kdykoliv jej zmáhal spánek, 
posiloval se vínem.

Ve filosofii byl Avicenna nejvíce ovlivněn Aristotelem (384–322 
př. n. l.), v medicíně pak Hippokratem (460–370 př. n. l.) a Galénem 
(129–199). Ve svých 20 letech již napsal encyklopedii přírodních věd 
a třídílný lékařský slovník. Jako s vyhlášeným učencem se s ním radil 
např. i slavný vědec Abu Rajchán al-Bíruní (973–1048), první autor 
názoru, že Země obíhá kolem Slunce. Když mu rok nato zemřel otec 
a Bucharu začal ohrožovat vpád tureckých kmenů, utekl do města 
Gurgandže, jehož vladař podporoval vědy a umění. Tomu však nařídil 
mocný a krutý sultán Mahmud Ghaznaví, aby slavného Avicennu 
poslal k jeho dvoru. Ten odmítl být ozdobou v paláci nepřítele po-
kroku a musel prchat dál. Sultánova záš� šla dokonce tak daleko, že 
nechal namalovat jeho podobiznu a rozeslal ji formou zatykače do 
40 velkých měst své říše. Avicenna v přestrojení za derviše překonal 
i pouš� Karakum, aby nakonec zakotvil ve městě Hamadánu, kde 
se stal osobním lékařem místního vladaře a dokonce jeho prvním 
ministrem – vezírem.

Za svůj život napsal Avicenna více než 20 lékařských knih, ale 
právě v Hamadánu vytvořil své nejslavnější dílo „Kánon lékařství“, 
které se na dlouhá staletí stalo základní literaturou na lékařských 
fakultách. Především díky tomu bývá někdy označován za „otce 
moderní medicíny“. V tomto encyklopedicky pojatém spisu shrnul 
zkušenosti řecké, římské, perské, byzantské, arabské a indické medicí-
ny. O významu této knihy svědčí, že po vynálezu knihtisku v 15. století 
byla vydána v latinském překladu hned po bibli jako druhá tištěná 
kniha na světě. Dodejme, že jen v období 15.–17. století vyšla celkem 
ve 36 knižních vydáních. Její úplně první překlad se uskutečnil do 
hebrejštiny (tiskem vyšel v roce 1491 v Neapoli); latinský překlad 
pořídil již ve 12. století známý učenec z Toleda Gebhard z Cremony 
(1135–1187) a ten vyšel tiskem v roce 1523. 

Tato základní učebnice medicíny má více než 4 000 stran a je 
rozdělena do 5 svazků: všeobecná teoretická medicína, popis léči-
vých látek, popis jednotlivých druhů nemocí, popis nemocí a stavů 
povšechných (horečky, otravy, drobná chirurgie aj.) a nauka o použití 
léčiv. Jednotlivé svazky se dělí na oddíly, které vždy obsahují poučení 
nebo doktrínu. Každá doktrína se dělí na úseky a ty pak dále na ka-

Avicenna (980 –1037)
Josef Švejnoha
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pitoly, jež jsou základními prvky celého díla. (Pro své žáky obsáhlé 
dílo zkrátil na báseň o 1 326 jednoduchých verších.)

Avicenna zde prezentuje pokrokové názory o zdraví a choro-
bách. Píše např.: „Dokonalé poznání každého jevu se dá dosáhnout 
jen poznáním jeho příčin. Proto je v lékařství třeba především poznat 
příčiny zdraví a choroby“. Vymezuje úkoly medicíny takto: „Lékařství 
je věda o lidském těle, dokud je zdravé nebo do jaké míry zdraví ztratilo. 
Je nutné, aby se vědělo, zda je třeba zdraví zachovat nebo jej navrátit“. 
Ke sdělení svých myšlenek volí někdy až poetické výrazy – „Básníci 
jsou princi vesmíru a lékaři králi lidského těla. Květnatá mluva prvních 
oblažuje člověka a obětavost a smělost druhých mu zachraňuje život“. 
Avicenna zde tvrdil, že lidské zdraví a vznik chorob v rozhodující 
míře ovlivňuje prostředí a svou roli hraje i stavba lidského těla (např. 
hubení lidé trpí jinými chorobami než lidé tlustí). Jasně deklaroval, že 
i když třeba dva lidé trpí stejnou chorobou, je třeba léčit je různými 
způsoby. Říkal doslova: „Stejný lék může pálit více Pavla, ale méně 
Havla, nebo� účinkování léků je u každého člověka jiné“. Již tehdy 
tvrdil, že existují neviditelné hmotné částečky, které se šíří vzduchem 
a vodou a vyvolávají různé nemoci. K jejich odstranění doporučoval 
vodu převařovat nebo filtrovat. Zní to neuvěřitelně, ale dal tak již 
kolem roku 1030 základy poznání nákazy a ochrany před ní. Jako 
první dokázal rozlišit mor od cholery, lepru od elefantiázy a zápal 
plic od zánětu pohrudnice. Poprvé také popsal nejen žaludeční vředy, 
ale přesně a podrobně i mnohé operace, což by nasvědčovalo tomu, 
že zřejmě i operoval.

Zavedl arabský termín pro diabetes („aldulab“, což doslovně 
znamená „vodní kolo“). Je považován za prvního lékaře, který roz-
lišoval mezi diagnózou „diabetes mellitus“ a „diabetes insipidus“ 
(močová úplavice, při níž se v moči nevyskytuje cukr). Avicennovi 
jsou připisovány také dva další objevy: za prvé zmínka o dalších pří-
znacích kromě triády známé starověku (nadměrná žízeň, nadměrné 
močení, marasmus) – zejména o fyzické, duševní a sexuální oslabe-
nosti a výskytu vředů a gangrény, a za druhé je mu připisován objev 
sladkosti diabetické moči. Velmi sugestivně, ale také neuvěřitelně 
přesně popisuje diabetickou sně� (gangrénu) a impotenci u diabetiků 
jako hlavní komplikace cukrovky.

V „Kánonu lékařství“ věnuje Avicenna pozornost také otázkám 
hygieny, léčebného tělocviku, dietetice, fyzioterapii, přípravě léků, 
ale i kosmetice nebo společenské výchově. Velký důraz kladl rovněž 
na lékařskou etiku. Posubte sami: „Lékař má být zdravý, silný a vyrov-
naný svým uměním i mravností. Má správně chápat pocity nemocného 
a stupeň jeho životní síly. Jen tak může uplatnit své vědomosti“. Nebo: 
„Chirurg, který se rozhodne člověku amputovat ruku, si musí v první 
řadě uvědomit, že tento pacient jeho umění už jednou rukou nezatleská“. 
Zvláštní pozornost věnoval také péči o zdraví dětí, dal by se proto 
považovat i za zakladatele pediatrie. 

Zabýval se velmi podrobně i farmakologií, popsal více než 2 000 
druhů rostlinných, živočišných a minerálních léčiv a zavedl mnoho 
nových botanických názvů. V této oblasti úspěšně navazoval na 
římského lékaře Pedania Dioskorida, (1. st. n. l.), který měl až do 
16. století rozhodující vliv na botaniku Východu i Západu. Avicenna 
také jako první připravil arzenik žíháním arzenové rudy. Velmi po-
drobně rovněž popsal žádoucí i nevítané účinky rtuti.

Výsledky svých praktických pozorování zasáhl i do moderního 
učení o stresu, podrobně popsal účinek strachu jako činitele vyvolá-
vajícího chorobu, až smrt. Konkrétně to dokázal na pokusu, při němž 
do dvou sousedících klecí zavřel vlka a ovci. Za dva dny ovce vlivem 
blízkosti vlka strachy zemřela. Lidé zabývající se historií poskytová-
ní a výuky první pomoci nalezli v jeho díle i návody na resuscitaci. 
Z dalších Avicennových spisů věnovaných medicíně je nutné při-
pomenout ještě rozsáhlou „Knihu uzdravení“. Je pochopitelné, že 
nové objevy v medicíně některá jeho tehdejší tvrzení překonala. Ve 
svém „Spisu o pulsu“ se například zásadně (a mylně) postavil proti 
hypotéze o možné souvislosti srdečních kontrakcí s tepem. Vedle 
obdivovatelů jeho díla se výjimečně našli i lidé, kteří je odmítali, jako 
příklad můžeme uvést kontroverzního lékaře Theophrasta Paracelsa 
(1493–1531), který v roce 1527 v Basileji veřejně spálil jeho spisy spolu 
s díly Galénovými. 

V oboru filosofie Avicenna svými názory velmi dráždil církevní 
autority. Tvrdil, že jen praxe může ověřit teorii, že bez příčiny není 
jevu, že pravda je pouhým odhalením podstaty faktu. Zdůrazňoval 
roli rozumu a racionálních postupů. Uznával sice existenci Boha, ale 
se značně omezeným působením. Svět podle něj vznikl z hmoty, po-
cházející z výronu božské energie, ale stalo se tak nikoli z vůle Boha, 
ale na základě nutnosti, za níž nemohl ani sám Bůh. Jeho nejznámější 
filosofická díla jsou „Sbírka“ a „Kniha poučení“.

Velmi významně zasáhl také do oblasti přírodních věd. Ve fyzice 
se zaměřil na zkoumání pohybu, 600 let před Isaacem Newtonem 
(1643–1727) poprvé zformuloval zákon pohybu a poukázal na sou-
vislost mezi časem a pohybem. Zabýval se též zákonitostmi volného 
pádu nebo setrvačnosti. V geologii hledal příčiny vzniku hor a zají-
malo jej složení meteoritů. Jeho třídění minerálů se používalo až do 
18. století. V biologii se zabýval tajemstvím vzniku života. Avicenna 
velmi ostře vystupoval proti alchymistům a zejména jejich pokusům 
o transmutaci, např. ve svém spisu „Alchymisté by měli vědět“.

V mírném protikladu k Avicennově obrovské píli a pracovitosti 
stojí tvrzení, že jako dědic značného majetku po svém otci vedl na 
dvorech perských vládců prostopášný život, přes zákaz koránu pil rád 
víno, miloval společnost a zejména ženy. Dokázal žít plným životem, 
„nic lidského mu nebylo cizí“. Poslední roky svého života prožil v Isfa-
hánu. Zemřel v 58 letech na cestě do Hamadánu, kde je také pohřben. 
Na smrtelném loži ještě stihl odkázat svůj majetek chudým a dát 
svobodu svým otrokům. Nad jeho hrobem byl v 50. letech 20. století 
postaven kónický monument s 12 pilíři, jehož součástí je i muzeum 
a knihovna. Nikdo nepochybuje o tom, že svým dílem se Avicenna 
nesmazatelně zapsal do historie světové vědy a kultury.

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

Co zajímavého přinesl lednový kongres 
České společnosti pro léčbu rány?

Pardubice, 25.–26. ledna 2008 
Karel Vízner

Kongres věnovaný mezioborové spolupráci při léčbě ran a kožních 
defektů přinesl více než padesát přednášek a řadu posterových sdělení. 
Byla mezi nimi také řada zajímavých sdělení, která byla částečně nebo 
plně věnována problematice diabetes mellitus. Mezi nejčastější témata 
pochopitelně patřila léčba rány při syndromu diabetické nohy. Některé 
z vyslechnutých přednášek, které nás zaujaly, vám zprostředkováváme 
i v tomto článku:

Xe-Dermu – nový biologický kryt na bázi bezbuněčné xenodermis 
pro hojení akutních i chronických ran představili autoři (MUDr. Eva 
Matoušková et al.) z Kliniky popáleninové medicíny 3. LF UK v Praze. 
Jde o sterilní biokompatibilní kryt vyrobený z tenkých pruhů prasečí 
kůže (xenotransplantátů) odstraněním epidermis a všech ostatních 
buněk. Preparát je ideálním krytem na popáleniny 2. stupně a odběrové 
plochy u pacientů s předpokladem špatného hojení. Tlumí bolest, dob-
ře přilne i na členitá místa (např. obličejové partie), má hemostatický 
účinek, mechanicky kryje ránu a urychluje hojení. Přestože hlavní 
využití tohoto materiálu spadá do oblasti popáleninové medicíny, 
je možné jej využít i jako kryt na bércové vředy, rozsáhlé odřeniny, 
diabetické nohy apod. 

O významu biofilmu v léčbě ran hovořila MUDr. Věra Toršová 
z Mikrobiologického odboru Zdravotního ústavu v Ostravě. Biofilm 
je definován jako organizované vícedimenzionální společenství 
mikroorganismů s optimálními adhezivními schopnostmi, funkční 
a strukturální heterogenitou podobnou mnohobuněčným organis-
mům. Na jeho vzniku se podílejí kromě bakteriálních komponent také 

glykoproteiny, exopolysacharidy, fibrin, fibronektin a další hostitelské 
adheziny. Tvorba biofilmu je regulována pomocí molekulární signali-
zace aktivující příslušné geny a tento fenomén je označován „quorum 
sensing“. V biofilmu jsou bakterie mnohem lépe chráněny díky povr-
chové vrstvě glycocalix před působením všech antimikrobních látek 
včetně antiseptik a imunitními mechanismy hostitele než planktonní 
volné formy mikroorganismů. 

Biofilm je předmětem intenzivního studia, studovány jsou inter-
akce s hostitelským organismem, možnosti rozrušení již vytvořeného 
biofilmu, principy prevence vzniku i řada dalších aspektů. Výsledky 
výzkumu vlastností biofilmu by v budoucnu mohly přinést lepší mož-
nosti v terapii chronických a problematicky se hojících ran.

MUDr. Vladimíra Fejfarová z pražského IKEM referovala o stu-
dii, jejímž cílem bylo zjistit vliv rezistentních bakterií Staphylococcus 
aureus (MRSA) i ostatních rezistentních patogenů a jiných rizikových 
faktorů (osteomyelitidy, ICHDK) na amputace dolních končetin 
u pacientů se syndromem diabetické nohy. Ve studii výzkumníci 
sledovali 181 nemocných s chronickými diabetickými ulceracemi, 
kteří byli léčeni v podiatrické ambulanci IKEM od prosince 1998 do 
listopadu 1999 a měli alespoň jeden pozitivní stěr z rány. Po dobu 
2 let sledovali četnost amputací. Ze sledovaných pacientů podstoupi-
lo amputaci dolních končetin 42 pacientů (23 %; 37/42 mělo nízkou 
a 5/42 vysokou amputaci). Patogeny rezistentní ke všem perorálním 
ATB byly nalezeny u 29 % (53/181) všech nemocných. MRSA bylo 
přítomno u 16 % pacientů; ostatní patogeny s převahou Pseudomo-
nas sp. a Staphylococcus koaguláza neg. mělo 13 % pacientů. Podle 
postupné regresní analýzy byly MRSA, ostatní rezistentní patogeny, 

Nakladatelství GEUM před-
stavilo na tomto kongresu také 
zcela nový časopis – meziobo-
rový čtvrtletník Hojení ran, 
vydávaný s odbornou podporou 
ČSLR

Předsedkyně České společnosti pro léčbu rány 
prim. MUDr. Milada Franců

O
br

áz
ek

 z
 a

rc
hi

vu
 r

ed
ak

ce

Fo
to

 K
ar

el
 V

íz
ne

r

KazuDia_1-08.indd   32 23.4.2008   12:39:25



33KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 1/2008 

osteomyelitida i ICHDK nezávislými rizikovými faktory spojenými 
s amputacemi dolních končetin. 

O zkušenosti s hydrochirurgickými postupy, především s déb-
ridementem ran pomocí nového přístroje VersaJet, se s posluchači 
podělil MUDr. Jan Stryja z Centra cévní a miniinvazivní chirurgie 
Nemocnice Podlesí. 

Hydrochirurgie je jednou z moderních metod mechanického 
débridementu ran. Využívá k čistění rány sterilní tekuté médium. 
Systém VersaJet vykazuje nejvyšší efektivitu v čistění ran, ke kterému 
dochází pomocí proudu tekutiny vycházejícího ze speciální trysky. 
Voda s sebou strhává avitální tkáň a odstraňuje ji ze spodiny včetně 
infekčního ranného exsudátu. Hydroterapie je indikována mj. také 
k débridementu ran při syndromu diabetické nohy, pokud je débri-
dement rány nezbytný. Podle zkušeností autorů je tento chirurgický 
systém nejefektivnější u pacientů s ischemickou chorobou dolních 
končetin po úspěšné revaskularizaci a s dehiscencí operační rány 
v důsledku pooperační ranné infekce. Dobré výsledky zaznamenali 
i u pacientů se syndromem diabetické nohy; naopak malou efektivitu 
pak u pacientů s defekty na podkladě ischemické choroby dolních 
končetin, u kterých nebylo možné revaskularizaci končetiny pro-
vést, a u pacientů s bércovými vředy žilní etiologie. Mezi výhody 
práce s VersaJetem patří rychlost, přesnost, čistota a bezpečnost. 
Pomocí nástroje, tzv. handpiece, se z rány selektivně odstraňuje 
nekróza, včetně blátivého sludge, fibrinových povlaků a nekrotických 
částí fascie. Naopak obtížnější je odstranění eschary. Ve srovnání 
s ostatními metodami se snižuje riziko poškození zdravé tkáně, ne-
dochází k termickému postižení vitální tkáně, při použití VersaJetu 
nedochází k výraznějším krevním ztrátám. Vzhledem k pacienty 
popisované bolestivosti je zapotřebí zákrok provádět v odpovídající 
regionální nebo celkové anestezii. Průměrná doba ošetření rány je 
asi 15 minut, průměrná spotřeba sterilního fyziologického roztoku 
cca 100 ml/cm2.

Jednou z metod débridementu, v současnosti velmi diskutova-
ných, je i larvární terapie (užívají se sterilní larvy bzučivky, Lucilia 
sericata). Využití larvární terapie při syndromu diabetické nohy 
byla věnována přednáška MUDr. Roberta Béma z IKEM Praha. 
Tato terapie byla uplatněna u 55 pacientů se syndromem diabetické 
nohy léčených na podiatrii IKEM, z toho 49 pacientů bylo léčeno za 
hospitalizace, 6 ambulantně. Léčba byla indikována v případech, kdy 
nebyl vhodný chirurgický débridement. Další indikací byla infekce 
methicilin-rezistentním Staphyloccocus aureus (MRSA). Kontrain-
dikováni byli pacienti s ulceracemi se zvýšeným rizikem krvácení. Pa-
cienti byli současně léčeni antibiotiky (v případě prokázané infekce) 
a odlehčením postižené končetiny; pokud vyžadovali cévní intervenci 
(perkutánní angioplastika tepen dolních končetin, bypass), pak byla 
provedena. Larvy byly aplikovány po dobu 3–5 dnů. Efekt léčby byl 
posuzován lékařem po ukončení larvální terapie a k hodnocení byla 
použita pouze škála: zlepšeno, beze změny, zhoršeno. Jako zhoršená 
byla klasifikována rána, u níž došlo buVto k lokální progresi nálezu 
bezprostředně po aplikaci larev, nebo která skončila během násle-
dujících 3 měsíců vyšší amputací nad kotníkem. Hodnoceny byly též 
kultivační nálezy před aplikací larvální terapie a po ní. 

U 69 % pacientů došlo ke zlepšení lokálního nálezu, „beze změny“ 
bylo hodnoceno 20 % pacientů. Ke zhoršení lokálního nálezu došlo 
u 7 % pacientů (nehodnoceno 4 % pacientů). U několika pacientů 
s MRSA infekcí došlo k její eliminaci. Během léčby nebyly pozorovány 
nežádoucí účinky larvální terapie. 

Praktické sdělení o provedeném průzkumu vědomostí sester pe-
čujících o diabetickou nohu o možnostech a principech vlhké terapie 
ran prezentovala za autorský kolektiv z LF UP Olomouc Mgr. Pavla 
Kudlová. 321 respondentů testu (sestry z fakultní nemocnice, sestry 
agentur domácí péče ad.) odpovídalo na 22položkový dotazník o 50 
testovacích otázkách. Vzhledem k profesi převládaly pochopitelně 
ženy, nejčastěji sestry chirurgických oborů (52 %), sestry z interních 
oborů dosáhly 24% zastoupení. 

Celkem 62,6 % respondentů uvedlo, že je léčba defektu v rámci 
syndromu diabetické nohy (DN) na jejich pracovišti nejčastěji ukon-
čena amputací; pouze 16,8 % uvedlo zhojení defektu. Sestry jsou 
nedostatečně informovány o léčebném standardu péče o DN (pouze 
v 38,6 %). Záznam o hojení ran se nachází na pracovištích pouze 
ve 46,4 %. Sestry se nejlépe orientují v materiálech tří firem: John-
son&Johnson, Hartman-Rico a ConvaTec. Starší sestry používají při 
ošetření defektů DN více druhů lokálních prostředků než mladší sestry. 
Mezi nejčastějšími lokálními prostředky byl uveden roztok Betadine 
(n=107), popř. antiseptické obvazy jako Inadine (n=100), Betadine 
ung. (n=69), Bactigras (n=26), Ialugen plus (n=10). Často používané 
jsou také obvazy s aktivním uhlím. Ve výběru lokálních prostředků se 
objevují i toxické prostředky!

Při testování znalostí jen 21,5 % respondentů úspěšně složilo test 
(tzn. získalo alespoň 70 bodů a více). Tematická analýza odpovědí 
ukázala nedostatečnou aplikaci teoretických znalostí do klinické 
praxe. Sestry jsou schopny pouze vyjmenovat fáze hojení (73,1% 
úspěšnost), ovšem další položky dopadly hůře. Viz např. otázka č. 10 
z testu – uve�te vhodné lokální prostředky vlhké terapie pro zánětlivou 
fázi (úspěšnost 53,8 %) nebo č. 32 – jmenujte 3 názvy hydrokoloidního 
krytí (50,2 %), otázka č. 29 – co je to Promogran (24,4 %) nebo č. 48 
– k čemu se používá koloidní stříbro (44,5 %), otázka č. 43 – co je to 
Bactigras (38,8 %), otázka č. 50 – Hyiodine (25,2 %) apod. Neprokázala 
se závislost úrovně vědomostí sester o vlhké terapii na jejich dosaženém 
vzdělání. Věk, délka praxe ani počet ošetřených defektů neměl na 
úroveň vědomostí sester o vlhké terapii vliv. Testována byla i vzájemná 
korelace mezi úrovní vědomostí sester z testu a dalším vzděláváním 
sester. Nejlépe napsali testy absolventi odborných diabetologických 
školení (72% úspěšnost), dále absolventi odborných akcí na téma 
hojení ran a kompresivní terapie (56% úspěšnost). Analýza rozptylu 
prokázala statisticky významnou závislost mezi vědomostmi sester 
a jejich samostudiem odborných periodik.

Šéfredaktor nakladatelství GEUM představuje časopis Hojení ran
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Třetí cyklus úspěšných seminářů

Tradičně v Praze a Brně se v lednu uskutečnil další ročník 
úspěšného cyklu Co je nového na cestě od obezity přes diabezitu 
po kardiabetes. Letos byl věnován „kardiabetu“. Na odborných 
prezentacích pro lékaře se spolupodíleli známí kardiologové 
a diabetologové. Prof. Škrha hovořil o patofyziologii, doc. Souček 
o vlivu hypertenze, prof. Češka o dyslipidémii a prof. Perušičová 
pak o hyperglykémii; prof. Linhart shrnul kardiologický pohled 
na kardiabetes. Vznikl tak ucelený obraz komplexního syndromu 
zahrnujícího obezitu, dyslipidémii, hypertenzi a diabetes mellitus 
a jejich vzájemných vztahů a působení. 

Hlavní organizátorkou této akce byla, jako v minulých letech, prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, 
DrSc. Především její zásluhou byl každý ročník reprezentován také odborně zpracovaným sborníkem, 

který hodnotné přednášky zprostředkoval dalším lékařům, kteří se z organizačních či kapacitních důvodů nemohli akce zúčastnit. Materiály 
z předchozích ročníků věnovaných „kardiabetu“ (1. ročník) a „diabezitě“ (2. ročník) mají lékaři již k dispozici, sborník z letošního roku 
jistě bude následovat. 

(red)

zpráva

1. oznámení

Odborné fórum věnované
léčbě nehojících se ran

V září loňského roku se v Ostravě uskutečnila mezinárodní konference RÁNY & 
DEFEKTY 2007. Vzhledem k příznivému ohlasu se pořadatelé (Nemocnice Podlesí, a. s., 
Česká společnost pro léčbu rány a společnost Zdraví pro život, o. p. s.) rozhodli uspořádat 
druhý ročník této odborné akce. Mediálním partnerem je časopis Hojení ran vydávaný 
nakladatelstvím Geum.

Připravovaná Konference o hojení chronických ran, kožních defektů a reparaci 
tkání RÁNY & DEFEKTY 2008 se bude konat 11. září 2008, účastníky přivítá opět 
ostravský hotel Atom. Mottem letošního setkání je „Hledání cest ke zlepšení kvality 
léčby chronických ran“.

Problematika hojení ran zasahuje do mnoha oblastí medicíny, do práce lékařů, sester 
i dalších zdravotnických odborníků. Vzájemná výměna zkušeností by se proto měla stát 
největším přínosem konference.  

Hlavní témata:
� Vývoj nových materiálů k lokální terapii kožních defektů
� Možnosti efektivnější léčby pacientů s ulceracemi ischemické etiologie – kde končí 

možnosti chirurga
� Hledání ošetřovatelských standardů v léčbě ran a jejich uplatnění v praxi
� Budoucnost vlhké terapie
Kontakt: Pavlína Zubíčková, Nemocnice Podlesí, a. s., Konská 453, 739 61 Třinec, 

tel.: 558 304 109; e-mail: pavlina.zubickova@nempodlesi.cz; internet:
www.nempodlesi.cz

Zájemci se mohou přihlásit do 30. 6. 2008 (aktivní účastníci), resp. do 20. 8. 2008 (pasivní účastníci), a to na internetových stránkách ne-
mocnice nebo na výše uvedeném telefonním čísle.
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Zpráva

V Poděbradech o diabetes mellitus 1. typu

Program tradičního Postgraduálního diabetologického semináře 
v Poděbradech (9. – 11. listopadu 2007) byl tentokrát ve své drtivé 
většině věnován tématům spojeným s diabetes mellitus 1. typu.

V pátek vzbudila pozornost společná přednáška prof. J. Peru-
šičové a dr. M. Honky na téma Inkretinová mimetika kontra inkre-
tinové zvyšovače (aneb Byetta kontra Januvia). Prezentace v podobě 
interaktivní rozpravy, kdy každý z přednášejících „hájil“ přednosti 
jednoho z produktů, umožnila představit vlastnosti těchto nových 
látek, které zřejmě v nejbližší budoucnosti rozšíří terapeutické 
spektrum léků, jež mají naši diabetologové k dispozici pro léčbu 
diabetiků 2. typu.

Křest nové české přehledové monografie věnované diabetu 1. typu 
byl úvodem sobotního odborného programu. Zástupci vydavatele, 
nakladatelství GEUM, při té příležitosti poděkovali pořadatelce díla 
prof. MUDr. Jindřišce Perušičové, DrSc. i 29 autorům, předním čes-

kým diabetologům. Slavnostního křtu publikace se ujali prof. MUDr. 
Milan Kvapil, CSc. a prof. MUDr. Jan Lebl, CSc., kteří ocenili jak 
skutečnost, že jde o vůbec první monografii zaměřenou na diabetes 
mellitus 1. typu, tak také důslednou a velmi užitečnou spolupráci 
diabetologů a pediatrů nad touto publikací, v knize reprezentovanou 
důsledně dvojím pohledem (diabetologa i pediatra) na terapii diabetes 
mellitus 1. typu i jeho komplikací.

Následující odborný program pak byl věnován patofyziologii, 
diagnostice a léčbě diabetu 1. typu. Toto zaměření, stejně jako 
výběr přednášejících, nebyl náhodný a korespondoval s obsahem 
monografie Diabetes mellitus 1. typu, která byla v rámci této odborné 
události poprvé představena lékařské veřejnosti. Většina přednáše-
jících odborníků tak představila témata, která autorsky zpracovali 
pro tuto monografii.

(red)
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Nutriční terapie

Pečivo, přílohy a další výrobky z obilo-
vin tvoří značnou část našeho jídelníčku. 
Vzhledem k vysokému obsahu sacharidů 
(55–78 %) představují především zdroj 
energie.

Obsah bílkovin se pohybuje od 7 do 
19 %, nejméně jich má rýže, nejvyšší ob-
sah má ječmen a z méně známých obi-
lovin to je amarant. Bílkoviny z obilo-
vin patří mezi tzv. neplnohodnotné, to 
znamená, že bu: nemají všechny esen-
ciální aminokyseliny, nebo je obsahují 
v nesprávném poměru. Obsah bílkovin 
podmiňuje nejen nutriční hodnotu, ale 
i technologickou kvalitu mouky. Např. 
pšenice je díky své kvalitě bílkovin (bíl-
koviny pšenice jsou schopny vytvořit 
nejkypřejší strukturu pečených výrobků) 
základní pekárenskou obilovinou. Hlav-
ními bílkovinami pšeničného endosper-

mu jsou albuminy, globuliny, prolaminy 
a gluteliny. Prolaminy a gluteliny nejsou 
rozpustné ve vodě, ale s přídavkem vody 
velmi dobře bobtnají. Pšeničné prolami-
ny a gluteliny (gliadin a glutenin) bobt-
nají pouze málo a při zpracování na těs-
to tvoří pevný gel – lepek. Lepek dodává 
těstu bobtnavost, soudružnost, lepka-
vost, a tím zajiš?uje jeho kynutí. A právě 
díky lepku je pšenice nejužívanější obi-
lovinou pro pekárenské účely. 

Obsah tuku velmi kolísá v závislosti 
na druhu obiloviny. Nejnižší podíl má 
rýže, nejvyšší obsah má opět amarant. 
Tuky v obilovinách jsou ceněné pro svůj 
vysoký podíl nenasycených mastných 
kyselin.

Obiloviny jsou také cenným zdrojem 
vitamínů (zejména skupiny B, v pše-
ničných klíčcích se jedná o vitamín E), 

minerálních látek (např. hořčík, fosfor, 
vápník, železo), vlákniny a látek s antio-
xidačním účinkem (z fytoestrogenů obi-
lovin to jsou hlavně lignany, flavonoidy 
a isoflavonoidy). 

Z výživového hlediska jsou více ceně-
ny mouky celozrnné, tmavé než mouky 
bílé. Celozrnné mouky vznikají rozemle-
tím celého zrna, proto mají vyšší obsah 
vlákniny, bílkovin, tuku, minerálních lá-
tek a vitamínů. Výrobky z tmavé mouky 
mají také nižší glykemický index.

Bílé mouky jsou vyráběny rozemletím 
pouze vnitřní části zrna, chybí tedy nu-
tričně hodnotné obalové vrstvy. Bílé pe-
čivo není vhodným základem racionální 
výživy také pro svůj vysoký obsah tuku. 
Nevhodná je zejména častá konzumace 
sladkých pekárenských výrobků (koláče, 
buchty, koblihy), kde je vedle tuku i vy-
soký obsah cukru. Jednou z mála výhod 
bílé mouky je však její vyšší trvanlivost 
daná nižším obsahem tuku a tedy i men-
ším sklonem ke žluknutí. 

Z hlediska energetického obsahu se od 
sebe výrobky z celozrnné a bílé mouky 
příliš neliší. Nejnižší energetickou hod-
notu má graham (830 kJ/100 g) a žitný 
chléb (930 kJ/100 g), u ostatních druhů 
pečiva se energetická hodnota pohybuje 
kolem 1 000 kJ/100 g.

A jak poznáte, že kupujete skutečně 
tmavé, celozrnné pečivo? Podle zákona 
musí celozrnné pečivo obsahovat mini-
málně 80 % celozrnné mouky z celkové 
hmotnosti pečiva. Řada lidí si myslí, že 
pečivo označené jako vícezrnné je stej-
ně nutričně cenné jako pečivo celozrn-

V několika dílech představíme jednotlivé skupiny potravin, jejich přínos pro zdra-
ví, eventuálně případná rizika. Součástí článku budou vždy tabulky energetických 
hodnot vybraných potravin této skupiny a recept pro inspiraci. 

Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha

Potraviny ve výživových doporučeních 
(nejen) pro diabetiky
III. díl – Obiloviny
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TIPY:
Jáhlová kaše se sýrem
300 g jáhel, 500 ml mléka, 500 ml vody, 200 g tvrdého sýra, kelímek zakysa-
né smetany, 2 žloutky, tuk na vymazání pekáčku, sůl, pepř

Jáhly několikrát propláchneme vroucí vodou, aby nebyly hořké. Mléko smí-
cháme s vodou, přidáme sůl, pepř, přivedeme k varu a přidáme jáhly. Na 
mírném ohni pomalu rozváříme na kaši. Do hotové kaše vmícháme najem-
no nastrouhaný sýr a vložíme do vymazaného pekáčku. Ve vyhřáté trou-
bě zapékáme asi 15 minut, pak přilijeme smetanu rozmíchanou se žlout-
ky. Zapékáme ještě alespoň 15 minut. Hotovou kaši posypeme petrželkou 
a ozdobíme proužky červené papriky.

Nutriční terapie

né. Jako vícezrnné jsou však označová-
ny výrobky, do jejichž těsta jsou přidány 
kromě pšenice a žita ještě další složky 
(obiloviny, luštěniny, olejniny), a to v cel-
kovém množství nejméně 5 %. Zda se jed-
ná o celozrnné pečivo s vyšším obsahem 
vlákniny, poznáte i podle hmatu. Pokud 
je pekárenský výrobek pohmatově tuž-
ší, má i vyšší obsah vlákniny (vláknina 
váže vodu). Jestliže se ale jedná o pečivo 
sice na pohled „celozrnné“, ale pohma-
tově měkké, nejde o celozrnný výrobek. 
Někteří výrobci pečivo dobarvují (nej-
častěji se používá pražený cukr, kulér), 
takže se jako tmavé, celozrnné pečivo 
pouze „tváří“.

S obilovinami a výrobky z nich souvi-
sí celá řada výživových mýtů. Například 
řada osob se snaží při redukční dietě 
zcela vynechávat pečivo a přílohy. Stej-
ně tak diabetici sice úzkostlivě sledují 
obsah sacharidů ve své dietě, ale vyso-
ký a mnohem rizikovější tuk je nechává 
klidnými. Omezování příjmu sacharidů 
má přitom svá rizika – zvyšuje se zejmé-
na pravděpodobnost vzniku energetické 
úspornosti s následným jo-jo efektem. 
Z těchto důvodů se doporučuje pečivo 
a přílohy omezovat, ale nevynechávat. 
Optimální je 1 porce pečiva (45–50 g) 
nebo neslazených cereálií (1 porce 30 g) 
ráno, v poledne příloha v množství 10 
až 20 dkg na porci (váženo ve vařeném 
stavu), popř. stejné množství večer. Po-
kud se hubnutí nedaří, je lépe vynechat 
večerní porci. 

V souvislosti s obilovinami se často ho-
voří o celiakii, nebo také nesnášenlivosti 
lepku. Celiakie je onemocnění, jehož vy-
volávající příčinou jsou prolaminy obil-
ného zrna, tedy nejen gliadin pšenice, ale 
i secalin žita, hordein ječmene a avenin 
ovsa. Celiakie je typické autoimunitní 
onemocnění, příčiny vzniku však nejsou 
zcela objasněny a existuje několik teorií. 
Jasné ale je, že složky gliadinu toxicky 
působí na sliznici tenkého střeva a do-
chází k poruchám trávení a vstřebávání. 
Hlavními příznaky onemocnění jsou za-
žívací potíže (průjmy, plynatost, křeče), 
pokles tělesné hmotnosti, únava, ně-
kdy deprese nebo osteoporóza. U někte-
rých osob nemoc probíhá bezpříznakově 
nebo chybí zažívací obtíže, ale dominu-
jícím projevem jsou kožní příznaky (tzv. 
Duhringova herpetiformní dermatitida). 
Základem léčby je celoživotní dieta s vy-
loučením potravin obsahujících lepek. 
Naštěstí je v současnosti na trhu řada bez-
lepkových výrobků, možností je také vy-

Tvarohový nákyp 
s kroupami
200 g uvařených krup, 200 g netučného 
tvarohu, 150 g krupicového cukru, 2 vejce, 
citrónová kůra, 1 vanilkový cukr, 1 velký 
ovocný kompot, tuk a strouhanka na vy-
mazání a vysypání pekáče

Cukr, žloutky a tvaroh umícháme do hladka, přidáme kroupy, citrónovou 
kůru a vše dobře promícháme. Z bílků ušleháme tuhý sníh, který zlehka 
vmícháme do hmoty. Nakonec přidáme okapané a pokrájené ovoce. Směs 
vložíme do pekáče a ve středně vyhřáté troubě pečeme dozlatova. Podává-
me pokapané š?ávou z kompotu.

Pohankové opečenky
200 g pohankové lámanky, 2 vejce, tuk na vymazání plechu a na smažení, 
sůl

Pohankovou lámanku propláchneme a dáme vařit do necelého litru osole-
né vody. Na mírném ohni pomalu rozváříme na kaši. Hotovou kaši nechá-
me trochu vychladnout a pak do ní vmícháme vejce. Hmotu rozetřeme asi 
v 1 cm vysoké vrstvě na vymaštěný plech a necháme ztuhnout. Ztuhlou 
hmotu nakrájíme na menší čtverce, které smažíme po obou stranách. Po-
dáváme se zeleninou. 

Tip: vzhledem k tomu, že chu?ově je pohanka poměrně nevýrazná, při-
dejte do osolené vody ještě kostku zeleninového 

vývaru a do hotové kaše přisypte nasekané 
bylinky (bazalku, oregano, petrželku) nebo 

prolisovaný česnek.

Extra tip: vyzkoušejte některou z in-
stantních kaší Nomina – špaldová, 
jáhlová, pohanková nebo rýžová.

Diasestra_2008_1.indd   3 23.4.2008   2:14:14
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Prebiotika příznivě ovlivňují mikroflóru 
zažívacího traktu. Žitná mouka je vhod-
ná zejména pro přípravu chleba. Žitný 
chléb má díky vláknině hutnou strukturu 
a je velmi sytý. Žitná zrna se také praží 
a připravuje se z nich kávovina, známá 
je též žitná kořalka (režná).

Oves je zvláš? cenný pro svou vlákninu, 
která obsahuje tzv. beta glukany, které 
při pravidelné konzumaci mohou snížit 
hladinu cholesterolu v krvi, zejména rizi-
kový LDL cholesterol. Vedle beta glukanů 
je oves bohatý na vitamín B1 (thiamin), 
antioxidační látky a ovesný olej obsahu-
je i hodně kyseliny linolové. Oves může 
být zpracován na celou řadu výrobků 
– nejznámější jsou vločky, ovesné kaše 
a müsli tyčinky. 

Syrové ovesné vločky jsou cennou po-
travinou o vysokém obsahu bílkovin (10 
až 12 g/100 g), tuku (7 g/100 g), vlákniny 
(10 g/100 g), draslíku a vitamínů skupi-
ny B. Komerčně vyráběné směsi vloček 
nebo snídaňových cereálií bohužel ne-
bývají tou nejlepší volbou. Důvodem je 
především vysoký obsah přidaného cuk-
ru, u některých výrobků najdeme i vyšší 
obsah soli nebo nasycených mastných 
kyselin. Při výběru cereálií se tedy více 
než u jiných výrobků vyplatí pečlivě sle-
dovat údaje na etiketách a ještě lépe si 
připravovat směsi doma.

Mnozí lidé se domnívají, že müsli ty-
činka je zdravou a nízkokalorickou ná-
hradou ostatních sladkostí a že může 
být konzumována i ve větším množství. 
Mají pravdu – müsli tyčinky zdravé jsou, 
ale určitě se nejedná o nízkokalorickou 
pochoutku. Ve 100 g je v průměru obsa-
ženo 1 700 kJ, v případě müsli tyčinek 
s jogurtovou nebo čokoládovou pole-
vou se energetická hodnota vyšplhá až 
ke 2 000 kJ. To je již hodnota téměř srov-
natelná s čokoládou. Navíc nejsou ani 
vhodnou svačinkou, protože díky převa-
ze sacharidů způsobí rozkolísání hladiny 
krevního cukru a nezasytí. Jejich výho-
dou je ale skladnost a v případě nouze 
zaženou ten nejhorší hlad, což zabrání 
pozdějšímu přejedení.

Ječmen je stejně jako oves ceněn pro 
vysoký obsah rozpustné vlákniny, ně-
kterých vitamínů skupiny B a vitamínu 
E. Ječmen je tradičně spojován zejména 
s výrobou piva, kde se využívá na výro-
bu sladu. Jeho využití je ale mnohem šir-
ší. Vzhledem k nízkému obsahu lepku se 
sice ječmen nehodí na výrobu tradičního 
chleba, ale ve východních zemích se z něj 
pečou placky nebo ploché chleby. Ječmen 

Tab. č. 1: Energetické hodnoty vybraných obilovin, mouk, chleba a pečiva

potravina (100g) energie (kJ) bílkoviny (g) tuky (g) sacharidy (g) vláknina (g)

obiloviny, mouky

amarant 1 550 18 8 57 6,7

ječmen zrno 1 318 10,6 2,1 63,3 9,8

pšenice zrno 1 272 11,4 2 61 10,4

špalda 1 339 11,6 2,7 62,4 8,8

žito zrno 1 105 8,7 1,7 60,7 13,2

oves zrno 1 502 12,6 7,1 59,8 5,6

kukuřice zrno 1 393 9,2 3,8 65 9,2

pohanka zrno loupané 1 423 10 1,7 71,3 3,7

proso zrno loupané 1 481 10,6 3,9 69 3,8

rýže zrno – syrová 
hlazená

1 452 7 0,6 78,4 1,4

rýže zrno – vařená 481 2,3 0,2 25,9 0,5

celozrnná mouka 
pšeničná

1 310 11,7 2 61 2,1

celozrnné vločky 1 481 12,3 8 58,1 9,5

polenta
(kukuřičná krupice)

1 418 8,8 1,1 68 10

popcorn 1 540 12,7 5 68 10

pšeničná krupice 1 470 8 2 73 7

pšeničné klíčky 1 310 26,6 9,2 30,6 17

chléb, pečivo

bílý rohlík, houska 1 050 7,8 1,4 51,2 3

graham 830 8,4 1 39,7 1,5

knäckebrot 1 350 9 1,4 67 14,6

knuspi chléb 1 380 8,5 1,7 64,5 6,9

kyjevský chléb 1 020 7,4 1,1 51 5,8

pita chléb 1 000 7,4 1,3 48,5 2,8

pšeničný chléb 1 000 7,6 1,2 48,8 3,2

pšeničný chléb 
celozrnný

860 7,1 0,9 41,4 8,1

Racio chlebíčky 1 600 9,5 2 80 1,2

toustový chléb bílý 1 090 6,9 4,4 47,7 3,7

toustový chléb tmavý 1 010 8,2 2,8 45 7,1

veka 1 190 8,4 1 60 3

žitný chléb 930 6,4 1 46,3 6

né těstoviny, ale i náhražky kávy. Pečivo 
připravené s přídavkem špaldové mouky 
velmi příjemně voní a dlouho vydrží vláč-
né. U špaldy je možné konzumovat i zele-
ná zrna (tzv. grünkern), jejichž speciální 
přípravou se získává tzv. zelený kaviár. 
Velice populární je také špaldový bulgur. 
Bulgur je známý již 4 000 let a připravu-
je se naklíčením zrna, jeho vysušením, 
nadrcením, pomletím a následným uva-
řením na kaši. 

Žito je zvláš? bohaté jak na nerozpust-
nou, tak rozpustnou vlákninu. Neroz-
pustná vláknina (otruby, tedy periferní 
část zrna) se uplatňuje zejména v pre-
venci a léčbě onemocnění zažívacího 
traktu (např. zácpa, dráždivý tračník, 
kolorektální karcinom), rozpustná vlák-
nina (v případě žita hlavně tzv. fruktany) 
plní v zažívacím traktu funkci prebiotik. 

užití alternativních obilovin (např. rýže, 
kukuřice, pohanka, amarant).

Přehled základních druhů 
obilovin

Pšenice špalda náleží k nejstarším obi-
lovinám vůbec. Patří mezi tzv. pluchaté 
pšenice, proto musí být zrno po výmlatu 
ještě vyloupáno a vyluštěno. Pluchy mají 
ale svůj význam – chrání zrno před škůd-
ci, plísněmi a nepříznivými klimatickými 
podmínkami. Špaldová mouka je bohatá 
na bílkoviny a má i vysoký obsah lepku. 
Špalda je také dobrým zdrojem vitamí-
nů skupiny B, beta karotenu a některých 
minerálních látek (zejména vápníku, fos-
foru, hořčíku a železa). Pšenice špalda 
má široké využití – vyrábí se z ní nejen 
mouka, kroupy, krupky, vločky, bezvaječ-

Nutriční terapie
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se také zpracovává na kroupy, krupky, 
vločky, lupínky a mouku, je i důležitou 
surovinou při výrobě kávovin.

Rýže patří mezi oblíbené obiloviny, má 
čestné místo na našem jídelním stole. Su-
rová rýže obsahuje pluchy, musí se tedy 
při mlýnském zpracování loupat, a tím 
vzniká hnědá rýže. Hnědá rýže se dále 
zpracovává loupáním, leštěním a hlaze-
ním na rýži bílou. Zajímavým způsobem 
se vyrábí rýže parboiled – celá neloupaná 
rýžová zrna se prohřívají, propařují a tím 
do středu zrna mohou prostoupit i nutrič-
ně významné látky z podobalových vrstev. 
Z nutričního hlediska je samozřejmě vý-
hodnější preferovat hnědou rýži, která je 
bohatá na vlákninu, minerální látky a vi-
tamíny. Kompromisem je pak rýže par-
boiled. Rýži je možné upravovat na slano 
i na sladko, připravovat ji jako hlavní jíd-
lo, tradičně bývá používána jako příloha 
k masu, zelenině, lze ji přidávat do polé-
vek, rozvářet na kaši apod. 

Kukuřičné zrno se cení hlavně pro 
vysoký obsah nenasycených mastných 
kyselin, vlákniny a řady důležitých vi-
tamínů a minerálních látek (vitamín E, 
beta karoten, draslík, hořčík, selen, zi-
nek). Kukuřice se nejčastěji zpracovává 
na jemnou krupici, méně často na mou-
ku. Z krupice se připravují kaše (např. 
polenta) nebo se používá na výrobu ex-
trudovaných výrobků (křupky, plátky, 
popcorn). Kukuřičná krupice a mouka je 
také součástí restovaných nebo smaže-
ných lupínků, z nichž nejznámější jsou 
corn flakes. Kukuřičné oleje mají vysoký 
obsah nenasycených mastných kyselin, 
hlavně kyseliny linolové.

Proso patří mezi nejstarší obiloviny 
vůbec. Zpracovává se na jáhly, ze kterých 
se dále připravuje mouka, krupice a těs-
toviny. Ve srovnání s ostatními obilovina-
mi obsahuje proso více tuků s vysokým 
podílem nenasycených mastných kyse-
lin, je bohaté také na bílkoviny. Proso ne-
obsahuje lepek. Z vitamínů a minerálních 

látek se cení zejména vitamíny skupiny 
B, karotenoidy a železo. Jáhly mají široké 
kulinářské využití – výtečný je nejen tra-
diční jahelník se sušenými švestkami, ale 
i jáhlové soufflé se strouhanou Goudou. 
Jáhly se přidávají do polévek, připravují 
se z nich kaše, pomazánky apod. 

Pohanka patří mezi tzv. pseudoce reálie, 
což znamená, že botanicky se nejedná 
o obilovinu, ale svým nutričním složením 
obiloviny připomíná. Bílkoviny pohanky 
obsahují málo prolaminů a glutelinů, je 
tedy vhodná pro osoby s celiakií. Využi-
telnost a stravitelnost bílkovin pohanky 
je obecně nižší, což je dáno přítomnos-
tí některých antinutričních látek (např. 
inhibitory proteáz, které jsou nutné pro 
štěpení bílkovin na aminokyseliny). Má to 
ale i svou světlou stránku – nedostateč-
ně štěpené bílkoviny fungují v zažívacím 
traktu jako vláknina se všemi pozitivními 
účinky. Navíc nedostatečně štěpené bíl-
koviny váží do stabilního komplexu vi-
tamín B1 a tím jej chrání během tepelné 
úpravy. Pohanka je zdrojem rutinu, látky 
ze skupiny bioflavonoidů, která pozitiv-
ně působí na kardiovaskulární systém. 
Rutin zvyšuje pružnost cévní stěny, sni-
žuje křehkost krevních kapilár, ovlivňu-
je srážlivost krve. Tím ale jeho účinky 
nekončí – rutin působí i protizánětlivě 
a uplatňuje se také v prevenci nádoro-
vých onemocnění. Pohanka je též boha-
tým zdrojem vitamínů (zejména skupi-
ny B), minerálních látek (draslík, hořčík, 
fosfor) a stopových prvků (např. mangan, 
selen, mě:, zinek).

Z pohanky můžete vykouzlit celou řadu 
výtečných pokrmů – sladké i slané kaše, 
nákypy, lívance, palačinky, různé poma-
zánky, pohankové rizoto, karbanátky, 
nebo ji přidávat do polévek.

Amarant (laskavec) je stejně jako po-
hanka řazen mezi pseudocereálie. Ve 
srovnání s běžnými obilovinami však 
amarant vykazuje vyšší nutriční hod-
notu. Zajímavostí je, že vedle semen je 

možné konzumovat i zelené části rostli-
ny. Příprava i použití je stejné jako u špe-
nátu. Obsah bílkovin se pohybuje kolem 
20 %, vysoký je také obsah tuků. Bílko-
viny laskavce mají výhodnou skladbu 
esenciálních aminokyselin, neobsahují 
lepek, a proto se hodí pro pacienty s ce-
liakií. Tuky se vyznačují vysokým obsa-
hem nenasycených mastných kyselin (do-
minující je kyselina linolová a olejová). 
Amarantová semena jsou také bohatá na 
vitamín E a vitamíny skupiny B, minerál-
ní látky (fosfor, sodík, zinek, železo, váp-
ník), antioxidanty a samozřejmě vlákni-
nu. Amarant se zpracovává na mouku, 
vločky, semena je možné klíčit, pražit, 
pufovat nebo extrudovat.

Těstoviny – spotřeba těstovin rok od 
roku stoupá, což je jistě dobře. Těstovi-
ny se obecně dělí na vaječné a bezvaječ-
né, ale podle tvaru a způsobu použití 
se rozeznává mnoho druhů. Na výrobu 
těstovin se nejčastěji používá tvrdý druh 
pšenice, samozřejmě voda, vejce, sušená 
zelenina k dobarvení speciálních druhů 
těstovin, oblíbené jsou také sušené ma-
sové a zeleninové náplně určené k plně-
ní čerstvých těstovin. Velmi dobré jsou 
i celozrnné těstoviny, které jsou vyrábě-
né z celozrnné mouky a mají proto vyso-
kou nutriční hodnotu. 

Pokud dodržujete redukční dietu, dá-
vejte při tepelné úpravě přednost těsto-
vinám vařeným „al dente“. Mají nižší gly-
kemický index, který je spojen s delším 
pocitem nasycení a menšími pocity hla-
du. Skvělým doplňkem k těstovinám je 
zelenina (tradičně rajčata, papriky, lilek, 
cukety, houby), naopak pozor na smeta-
nové omáčky a tučné sýry.

Klíčky se těší stále větší oblibě a nut-
no říct, že oprávněně. Klíčením dochá-
zí ke štěpení polysacharidů na jedno-
duché cukry, zvyšuje se obsah bílkovin 
a vlákniny. K nakličování se používají 
speciální nakličovadla, využít ale můžete 
i PET láhev nebo hlubší keramickou mis-
ku. Vlastní nakličování zahrnuje několik 
kroků – prvním z nich je důkladné pro-
pláchnutí semen, následuje několikaho-
dinové máčení (během máčení je nutné 
semena alespoň dvakrát propláchnout) 
a vlastní klíčení. Doba klíčení závisí na 
druhu plodiny a v průměru trvá 2–4 
dny. Naklíčená semena mají široké vyu-
žití – lze je přidávat do salátů, polévek, 
pomazánek atd.

Kontakt:
khlavata@endo.cz

Nutriční terapie
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Léčba kožních defektů hyaluronjodem, 
možnosti kombinování s algináty

Zuzana Holanová, Dana Ottmarová
Home Care Services and Supplies, s. r. o., Hradec Králové

Léčba diabetických defektů na dolních končetinách je velmi náročná z hlediska 
ekonomického a je také velkou psychickou zátěží pro nemocného. V konečném dů-
sledku hrozí i ztráta končetiny a s tím související sociální izolace, změny pracovní 
schopnosti a možná ztráta zaměstnání.

Léčba diabetických defektů musí být komplexní. Vždy je třeba zabývat se v prv-
ní řadě základní příčinou, která by mohla vést k rozvoji defektů. Nejčastěji může 
jít o těsnou nebo nevhodnou obuv, neošetřené otlaky na nohou, plísňová onemoc-
nění či neodborné pedikérské zásahy a také drobná traumata, která jsou velmi 
často podceňována.

Příčiny defektů

Na vzniku lézí se podílí řada příčin, lo-
kálních i metabolických faktorů:

• Drobná poranění vznikající při neod-
borném ošetření nohou, především 
při ošetření nehtů a pat na vlastních 
nohou, ale mohou to být různé drob-

né trhliny kůže, či traumata např. od 
stupaček bicyklů, stupaček mecha-
nických vozíků při transportu apod. 
Drobná traumata dolních končetin se 
často vyskytují při práci s bruskou, 
při práci s travní sekačkou či drtičem 
větví – pozor na bezpečnost práce.

• Postižení drobných cév diabetickým 

procesem s následnou poruchou 
krevního průtoku v takto postiže-
ných cévách.

• Postižení větších cév sklerotickým 
procesem; dochází ke zhoršenému 
prokrvení dolní končetiny a odumí-
rání (zfialovění a poté zčernání) prs-
tů a okolní kůže. 

• Postižení nervových zakončení, které 
má u diabetika za následek zvýšenou 
poruchu citlivosti a často i bolesti-
vosti v oblasti nohou. Zpočátku ne-
mocný s diabetickou polyneuropatií 
nemusí cítit tlak v obuvi. Ale poraně-
ní se velice rychle vyvíjí v závažnější 
defekt a obtížně se hojící vřed.

• Porucha imunitních mechanismů má 
u diabetika za následek zvýšenou cit-
livost vůči bakteriím, rychle dochází 
k zarudnutí a známkám zánětu, zá-
nět se rychleji šíří k periostu a ne-
mocný je ohrožen osteomyelitidou 
a možnou amputací části těla.

Hojení ran
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Contipro C, a. s., Česká republika
Bezplatná infolinka: 800 331 157

www.hyiodine.cz

Jednoduchá volba 
při hojení 
komplikovaných ran
terapie ran na bázi kyseliny hyaluronové

Moderní gelové krytí Hyiodine® na bázi kyseliny 
hyaluronové a komplexu jódu účinně napomáhá 
hojení širokého spektra ran včetně diabetických 
defektů, dekubitů, rozpadlých pooperačních ran, 
bércových vředů, hlubokých infi kovaných nebo 
chronických ran. Vedlejší účinky přípravku nebyly 
zaznamenány. Interakce s jinými léčivy nejsou 
známy.

Zdravotnický prostředek Hyiodine je hrazen 
zdravotními pojišťovnami ve výši 75 % maximální 
ceny, kód VZP 81423.
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• Zvýšená citlivost nemocných k in-
fekci souvisí i s trvale zvýšenou 
hladinou glykémie. Diabetici jsou 
ohroženi plísňovými onemocnění-
mi, především dolních končetin. Zde 
nachází velký prostor edukace. Pre-
vence je nejdůležitější a opakovaná 
edukace a zpětná vazba od diabetiků 
mnohdy překvapí.

Hyiodine
Hyiodine je sterilní viskózní roztok hya-

luronátu sodného, vyvinutý na pracovišti 
Gerontologické a metabolické kliniky FN 
v Hradci Králové. Je určen pro hojení ran. 
V naší agentuře domácí péče jej užíváme 
od roku 2003, v řadě případů je tento pre-
parát indikován již na tomto klinickém 
pracovišti, odkud přebíráme většinu na-
šich klientů.

Hyaluronát sodný [poly(b-sodium-D-
-glucuronate-[1-3]-acetyl-D-glucosami-
ne-[1-4])] je lineární, negativně nabitý 
polysacharid, který je přirozenou součástí 
organismu, a tudíž není vůči němu toxic-
ký, ani nezpůsobuje alergické či jiné reak-
ce. Hyaluronát sodný má rovněž unikátní 
fyzikálně-chemické vlastnosti, vysokou 
hydratační schopnost a výborné antiad-
hezivní vlastnosti a v přípravku zabez-
pečuje vytvoření vhodného prostředí pro 
přirozené hojení rány. Jód a jodid draselný 
jsou použity proto, aby bránily rychlému 
rozkladu hyaluronátu sodného bakterie-
mi přítomnými v ráně nebo v jejím oko-
lí. Hyiodine se používá ke krytí, čištění 
a hydrataci hlubokých ran a kožních de-
fektů. Jde zejména o hluboké proleženiny, 
diabetické defekty, bércové vředy, popále-
niny, rozpadlé pooperační rány a rozsáhlé 
odřeniny. Svými hydratačními vlastnostmi 
zabraňuje adhezi převazového materiálu 
k ráně a současně udržuje příznivé pro-
středí pro její hojení.

Kombinace Hyiodine 
s alginátem Sorbalgon

Algináty jsou přípravky z enzymů moř-
ských řas, používají se ve fázi čištění 
rány, k odstranění nekrózy, hnisavé se-
krece a bakteriálních povlaků. Výhodná 
je kombinace užití alginátů (Sorbalgon) 
a Hyio dine. Pro použití alginátů rána ne-
smí být suchá, ale musí sekretovat! Hyio-
dine zajistí optimální vlhkost v ráně, algi-
nát mnohem rychleji a výrazněji účinkuje 
a na povrchu rány vytváří gel. Dosaženo 
je zkrácení doby léčby. Po vyčištění spodi-

ny rány aplikujeme opět pouze Hyiodine 
obvyklým způsobem. 

Kazuistika
V krátké kazuistice ilustrujeme užití 

kombinace obvazových prostředků Hyio-
dine a alginátu Sorbalgon u diabetické-
ho defektu. 

Klientka je dlouhodobá diabetička na in-
zulinoterapii. Nošením nevhodné obuvi si 
způsobila otlak na obou patách. Praktická 
lékařka se otlaky snažila vyléčit, ale ty se 
velmi rychle měnily na nekrózy a na levé 
dolní končetině došlo k vývoji gangrény. 
U klientky došlo k vzestupu glykémií ze 
7,2 na 19,8 mmol. Hrozil rozvoj sepse. Na 
pravé dolní končetině se nekrózu o veli-
kosti 2×2 cm podařilo odstranit a defekt 
se rychle uzavíral. 

Pro vzestup glykémií a gangrénu paty 
pravé dolní končetiny byla klientka hospi-
talizována na Chirurgické klinice Fakultní 
nemocnice v Hradci Králové. Při hospita-
lizaci nebyla prokázána osteomyelitida, 
proto lékař nenasadil antibiotickou léčbu. 
Klientka je silná kuřačka a špatně spolu-
pracovala. Po odmítnutí amputačního ře-
šení byla propuštěna do domácího ošet-
řování a propouštějící lékař kontaktoval 
domácí zdravotní péči. Klinický lékař in-
dikoval denní převazy s Flamigelem, ale 
defekt se dále zhoršoval.

Diagnostický souhrn: diabetes mellitus 
1. typu, diabetická retinopatie II. stupně, 
diabetická nefropatie s proteinurií, chro-
nická obstrukční choroba plic III. – IV. 
stupně, Hashimotova tyreoitida, od roku 
1999 na substituční terapii. Nikotinismus 
– od 20 let kouří 20 cigaret denně. Léčena 
inzulínem – Humulin R 8–8–8 IU, Levemir 
6–0–0–22 IU.

Druhý den po hospitalizaci byla rána 
povleklá zeleným povlakem a silně pách-
noucí, s výraznou sekrecí. Sestra defekt 
vyfotografovala a po poradě s praktickou 
lékařkou byla terapie změněna na Hyi-
odine se Sorbalgonem. Hladina glyké-
mie byla zvýšená na 16 mmol/l (obr. č. 1 
z 15. 7. 2007).

Byla provedena toileta defektu Brauno-
lem, sestra aplikovala 7 ml Hyiodine do de-
fektu a překryla ránu Sorbalgonem a přilo-
žila sterilní krytí. Pacientka byla sestrou 
opakovaně edukována o nutnosti omezit 
kouření a dodržovat klidový režim.

Po týdnu převazů došlo k výraznému 
zlepšení defektu, defekt se čistil a spodi-
na granulovala. Po 14 dnech opět sestra 
ránu vyfotografovala (viz obr. č. 2), bylo 

patrné další zlepšení stavu rány. Defekt na 
plosce nohy se postupně uzavřel. Hladina 
glykémie klesla na 4,5 mmol/l a klientka 
udávala příznaky hypoglykémie (po po-
žití sladkého čaje a plátku chleba se stav 
upravil). Klientka výrazně omezila kouře-
ní na 5 cigaret denně.

Po měsíci dochází k úplnému vyčištění 
spodiny defektu a rána granuluje. Převazy 
jsou dále prováděny denně a aplikováno 
5 ml Hyiodinu již bez Sorbalgonu. Hladina 
glykémie se udržuje v prakticky normál-
ních hodnotách 6,5 mmol/l (obr. č. 3).

Během druhého měsíce došlo k uzaví-
rání defektu a granulaci. Klientka respek-
tuje pokyny sestry. Hladina glykémie stá-
le v normě.

Hojení ran

Obr. č. 1: 15. 7. 2007

Obr. č. 2: 31. 7. 2007

Obr. č. 3: 2. 9. 2007
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V průběhu třetího měsíce má klientka 
opakovaně hypoglykémie, nicméně de-
fekt se dále uzavírá. Klientka se zapojuje 
do normálních denních činností a levou 
dolní končetinu částečně zatěžuje. Dob-
ře spolupracuje se sestrou. Do defektu je 
aplikováno 3 ml Hyiodine (obr. č. 4).

Ve čtvrtém měsíci od hospitalizace se 
defekt dále výrazně uzavírá, na dolním 
poli je silná vrstva keratóz bránící úplné-
mu uzavření, proto lékař tuto keratózu 
odstranil chirurgicky. V diabetologické 
poradně je kontrolována hladina glyko-
vaného hemoglobinu, ta však prokazuje 
hodnotu 12,9 % a nesvědčí o dobré kom-
penzaci diabetu. Doporučena je další edu-
kace o dietních i režimových opatřeních.

V lednu 2008, tedy v sedmém měsíci 
od hospitalizace, se defekt se dále uza-
vírá. Klientka má znovu několikrát hypo-
glykémii. Lékař znovu odstranil keratózu 
v dolním poli. Do defektu aplikováno již 
jen 1 ml Hyiodine (obr. č. 5).

V únoru 2008 defekt již jen ve veli-
kosti 1×2 cm. Hladina glykémie je nor-
mální – 6,5 mmol/l. Klientka dolní kon-
četinu zatěžuje normálně bez odlehčení 
(obr. č. 6).

Celková doba terapie defektu byla 
7 měsíců, předpoklad na doléčení je 
zhruba 1 měsíc. Za dobu léčby jsme spo-
třebovaly 450 ml Hyiodinu a 1 balení 
Sorbalgonu. Sestra dosáhla pozitivního 
edukačního efektu na klientku, nemoc-

ná respektuje léčebný režim a omezila 
výrazně kouření cigaret.

Literatura
www.hyiodine.cz
Holanová, Z. Léčba kožních defektů hyal-
uronjodem – pohled sester domácí péče. Se-
stra v diabetologii 1, 2: 18–20, 2005.
Rušavý, Z. Diabetická noha: diagnostika 
a terapie v praxi. Praha: Galén, 1998.
Sobotka, L. Metabolické, systémové a lokál-
ní aspekty hojení ran. Interní medicína pro 
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Kontakt:
zuzana.holanova@homecare.cz

Obr. č. 4: 5. 10. 2007 Obr. č. 5: 31. 1. 2008 Obr. č. 6: 21. 2. 2008
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Zväz diabetikov Slovenska má nové vedení

Po odstoupení JUDr. Evy Madajové z funkce prezidentky Zväzu diabetikov Slovenska (ZDS) zvolilo v závěru loňského roku 
Valné shromáždění předsedů Základních organizací ZDS nové vedení svazu.
Prezidentem ZDS se stal ing. Jozef Borovka (Michalovce), viceprezidenty jsou Andrea Bukovská (Martin), Anna Lalíková (Dol-
ný Kubín), Ena Spišáková (Košice) a ing. Alfréd Stadlmann, CSc. (Bratislava). Členy Předsednictva ZDS byli zvoleni Mgr. Viera 
Sávová (Hliník nad Hronom), Ivan Štulajter (Ružomberok), Ján Švolík (Levice) a Viera Trecáková (Humenné).

Ústředí ZDS změnilo od 1. ledna 2008 sídlo:
Zväz diabetikov Slovenska – Ústredie
SúBažná 18/15, Spoločenský dom Nivy, 821 08 Bratislava 2
tel.: 0905 253 952, e-mail: zds.zds1@gmail.com, www.zds.sk

(red)
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Rekondiční pobyty

Rekondiční pobyty pro pacienty 
s diabetes mellitus

Rekondiční pobyty jsou jednou z několika možných forem edukace. Na rozdíl od 
hospitalizace lépe připraví pacienta na každodenní situace související s jeho one-
mocněním. Během 3–10 dnů si může vyzkoušet pod dohledem týmu lékařů a sester 
to, z čeho by měl v běžném životě obavy (např. větší fyzickou zátěž, dietní léčbu, …), 
a načerpat nové znalosti v oblasti selfmonitoringu a terapie diabetes mellitus. 

Marcela Kokošková, Marie Jandová, Ivana Kobrová, Zdeněk Jankovec
Diabetologické centrum, I. interní klinika, Fakultní nemocnice v Plzni

Rekondiční pobyty
ve FN Plzeň

Diabetologické centrum I. interní kli-
niky Fakultní nemocnice v Plzni ve spo-
lupráci se Svazem diabetiků organizuje 
rekondiční pobyty již mnoho let. Zaklada-
telem těchto programů byl prim. MUDr. 
Piroch a v jeho stopách pokračuje meta-
bolická skupina pod vedením doc. MUDr. 
Zdeňka Rušavého, Ph.D.

V kalendářním roce pořádá naše diabe-
tologické centrum dva typy rekondičních 
pobytů: pro pacienty s diabetem 1. ty-
pu bez komplikací (dále typ 1) a pro pa-
cienty s diabetem ve stadiu orgánových 
komplikací (dále typ 2), který je jediný 

svého druhu v České republice. Rekon-
dičního pobytu typu 2 se často účastní 
pacienti s pokročilými komplikacemi (sle-
pí, dialyzovaní, se syndromem diabetické 
nohy, ICHS, …). Hlavní rozdíly mezi po-
byty jsou v intenzitě pohybové aktivity, 
tématech edukačních přednášek a věko-
vém složení pacientů. V minulosti jsme 
pořádali také tzv. víkendové rekondiční 
pobyty, kterých se mohli účastnit i rodin-
ní příslušníci pacientů.

Organizace pobytů
Dříve než se rekondiční pobyt usku-

teční, je nutné zajistit potřebné finanční 
prostředky, zorganizovat výběr pacientů 

a místa, kde se bude konat. Svaz diabeti-
ků podává každý rok žádost o poskytnutí 
státních dotací na ministerstvo zdravot-
nictví formou podrobně zpracovaného 
programu, jehož odborným garantem 
je naše diabetologické centrum, a zvolí 
vhodné středisko. Je výhodné, aby v are-
álu byly přednáškové místnosti, tělocvič-
na, hřiště a případně možnost jiného vy-
žití při nepřízni počasí.

Pacienti mají možnost se přihlásit 
sami, nebo je jim účast doporučena lé-
kařem či zdravotní sestrou. Rekondice 
se pravidelně účastní 45 pacientů. Na-
ším cílem je získat vždy co nejvhodnější 
pa cienty, kteří budou ze získaných vědo-
mostí maximálně profitovat. Současně se 
snažíme zvát stále nové, pro něž má re-
kondice největší přínos. Dle našich zku-
šeností je z hlediska reedukace a preven-
ce opakovaný pobyt vhodný zhruba 1krát 
za dva roky. Často se setkáváme s nechutí 
pacienta, kdy velkou roli hraje jeho po-

Časový rozvrh Zaměstnání ve skupinách

07:15–07:30 
07:30–08:20
08:20–08:50
09:00–10:30
10:30–10:50
11:00–12:30
12:50–13:30
13:30–15:00
15:00–15:20
15:20–15:50
16:00–17:30
17:50–18:30
18:30–19:00
19:00–20:30
19:00–21:00
21:00– 
 

ranní konzultace
snídaně
1. přednáška
zaměstnání ve skupinách
svačina
zaměstnání ve skupinách
oběd
polední klid
svačina
2. přednáška
zaměstnání ve skupinách
večeře
3. přednáška
konzultace lékaře
individuální edukace
2. večeře, vyhodnocení soutěží

zaměstnání A – edukační blok
diabetologická sestra 
• selfmonitoring – glukometry, tonometry, senzory, aplikač-

ní technika
• cíle léčby, kritéria dobré kompenzace
• prevence a léčba akutních a pozdních komplikací diabetu
• rizikové faktory syndromu diabetické nohy, neuropatie 
Tyfloservis
• nácvik prostorové orientace, ukázky pomůcek pro nevido-

mé a slabozraké, praktické využití
psychiatr
• psychologické faktory chronických onemocnění
nutriční terapeut
• dieta – modelové situace, rozložení sacharidů během dne, 

výhody chlebových jednotek, význam vlákniny, umělá sla-
didla, dia výrobky, …

zaměstnání B – rehabilitace
fyzioterapeut

zaměstnání C – vycházka

Tab. č. 1: Příklad rozvrhu dne u rekondičního pobytu typu 2
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Rekondiční pobyty

hodlnost a nezájem. Zanedbatelná často 
není ani finanční stránka, přestože na 
celý pobyt ve značné míře přispívá Svaz 
diabetiků za pomoci státní dotace a pří-
spěvků (pacient si hradí pouze poměrnou 
část, což je zhruba třetina až polovina 
celkové sumy). Důležitá je také podpora 
naší fakultní nemocnice, která hradí ná-
klady na zdravotnický personál.

Z důvodu odborné kvality a maximál-
ní péče jsou pobyty personálně zajištěny 
zdravotnickým týmem a vybavením pro 
případné akutní stavy (pomůcky k podá-
ní infuze, pro resuscitaci, včetně defib-
rilátoru, EKG, …). Účastní se dva lékaři, 
dvě zdravotní sestry (1 sestra a edukátor-
ka), nutriční terapeutka a fyzioterapeut. 
V posledních letech máme možnost při-
zvat psychiatra či psychologa, což dále 
zlepšilo úroveň péče. Na rekondiční po-
byt typu 2 přijíždí i oční lékař a zástupci 
organizací pro slabozraké a nevidomé Tyf-
loservis a Tyflocentrum. Všichni v týmu 
mají svoji nezastupitelnou roli a účastní 
se aktivit společně s pacienty. Denní pro-
gram (tab. č. 1) a okruhy edukací (tab. 
č. 2) se liší zejména podle typu pobytu. 
Lékaři provádějí rozbor dne u všech pa-
cientů. Sestra zajiš?uje měření krevního 

tlaku, kontroly nočních glykémií a dohlí-
ží na pacienty s tendencí k častým nebo 
nepoznaným hypoglykémiím. Dále pro-
vádí kontroly po dialýze, vyšetření dol-
ních končetin, převazy pacientů se syn-
dromem diabetické nohy, natáčí EKG. 
Nutriční terapeutka navrhuje jídelníček, 
spolupracuje s personálem kuchyně, do-
hlíží na postup při přípravě pokrmů a vy-
dává stravu přesně podle ordinace lékaře. 
Fyzioterapeut zajiš?uje odborně vedenou 
rehabilitaci, psychiatr či psycholog pra-
cuje s pacienty ve skupinách i jednotli-
vě. Edukace a rekondiční pobyty z pohle-
du dalších členů týmu byly nebo budou 
rozvedeny v jiných článcích na strán-
kách tohoto časopisu. Kromě přednášek 
a skupinových edukací celý tým provádí 
individuální konzultace během celého 
dne formou rozhovorů např. při vycház-
kách a cvičení. Obou pobytů se účastní 
i zástupce Svazu diabetiků, který má pro-
stor k informování účastníků o aktivitách 
svazu a možnostech pacientů.

Rekondiční pobyty typu 1 
Tyto pobyty pro diabetiky bez orgáno-

vých komplikací jsou zaměřeny zejména 

na pohybovou aktivitu, neobvyklé situa-
ce (nemoc, cestování, stres, …), selfmo-
nitoring a správnou životosprávu. Denně 
probíhají tři krátké přednášky s možnos-
tí diskuse na daná témata. Pacienti mají 
možnost vyzkoušet si různé druhy fy-
zické zátěže (cvičení v posilovně, jízda 
na kole, míčové hry, veslování, …) pod 
dohledem lékaře a fyzioterapeuta, učí se 
upravovat dávkování inzulínu v závislos-
ti na intenzitě pohybu. Jsou rozděleni do 
tří skupin (vycházka, tělocvična, jízda na 
kole) podle fyzické zdatnosti. Vždy je při-
hlíženo k výkonnosti jednotlivce a pokud 
některá z aktivit nevyhovuje, vypracuje 
se individuální plán. Na stravování do-
hlíží nutriční terapeutka. Je připraven 
jídelníček s rozpisem nutričních hodnot 
a hmotností potravin, každý pacient má 
dietu tzv. „na míru“ a může sám rozhod-
nout o množství potravin, pokud má větší 
fyzickou zátěž, nebo chce případně zhub-
nout. Při psychických obtížích je k dis-
pozici psychiatr či psycholog. Jak již bylo 
uvedeno, denně probíhají vizity lékařem 
diabetologem, kdy každý pa cient může 
konzultovat naměřené glykémie, nejas-
nosti v úpravě dávek inzulínu a ostatní 
potíže. Všichni mají pravidelně kontrolo-
vanou hmotnost a krevní tlak. Velkým pří-
nosem je pro každého účastníka možnost 
seznámit se s lidmi, kteří mají podobné 
problémy, což ve většině případů velmi 
dobře působí na jejich psychický stav.

Aktivní pacienti pod vedením MUDr. 
Lacigové, Ph.D. sami mimo rekondiční po-
byty pořádají víkendové akce s výlety na 
kolech a sportovní turnaje. 

Rekondiční pobyty typu 2
Těchto pobytů se účastní diabetici s roz-

vinutými orgánovými komplikacemi nebo 
pacienti rizikoví, u kterých je předpoklad, 
že při dlouhodobé dekompenzaci a vzhle-
dem k délce trvání diabetu komplikace na-
stanou. Podle fyzické výkonnosti jsou stej-
ně jako u rekondic typu 1 rozděleni do 3–4 
skupin, ale v tomto případě přihlížíme i ke 
stupni orgánových komplikací. Každý den 
také vykonávají tři zaměstnání (vycházka, 
cvičení, edukační blok) a absolvují tři krát-
ké přednášky, které jsou stejně jako edu-
kační bloky zaměřeny na selfmonitoring, 
akutní a chronické komplikace (retinopa-
tie, nefropatie, neuropatie, syndrom dia-
betické nohy, ICHS, hypoglykémie, hyper-
glykémie, …) a jejich prevenci. Rozložení 
zaměstnání během dne se mění. Součástí 
spolupráce s Tyfloservisem je nácvik pro-

Edukační okruhy

• Činnost Tyfloservisu v Plzeňském kraji – současné možnosti
• Dědičnost, sexualita a diabetes
• Deprese a úzkost
• Diabetes a fyzická aktivita, vztah ke komplikacím
• Diabetes a jiná onemocnění, cestování, úprava léčby
• Diabetes mellitus – co je to?
• Diabetická nefropatie, chronická renální insuficience
• Diabetická neuropatie
• Dieta, sacharidové jednotky, glykemický index, energetický obsah potravin
• Dieta – speciální diety při nefropatii, obezitě, dně
• Fyzická aktivita, samostatná úprava léčby
• Hyperglykémie, ketoacidoza, hyperosmolární kóma
• Hypertenze, hyperlipidémie – vliv na diabetes
• Hypoglykémie
• Kompenzace – co pro nás znamená?
• Kontinuální měření glykémie
• Léčba inzulínem – novinky, prevence
• Léčba inzulínem – praktické zásady, chyby, komplikace
• Léčba inzulínovou pumpou
• Pozdní cévní komplikace diabetu
• Prognóza a léčba pacienta s diabetickou retinopatií
• Psychologické faktory chronických onemocnění
• Redukční diety a diabetes
• Strategie léčby diabetes mellitus
• Zdravotní pojiš?ovny a diabetes 

Tab. č. 2: Možné okruhy edukací pro rekondiční pobyt typu 2
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storové orien tace pro případ přechodné 
nebo trvalé poruchy zraku a prezenta-
ce pomůcek pro nevidomé a slabozra-
ké. Instruktor, který se účastní dva dny, 
přiblíží v přednáškách a zaměstnáních 
i problematiku sociální oblasti (sociální 
dávky, příspěvky zdravotních pojiš?oven 
na kompenzační pomůcky, …). Pravidel-
ně přijíždí lékař oční kliniky, přednese 
krátkou prezentaci zaměřenou na oční 
komplikace u diabetes mellitus a vyšetří 
pacienty. Účast psychiatra během celé-
ho pobytu pomáhá pa cientům odbourat 
obavu z hovoru o svých psychických ob-
tížích, každý má možnost nezávazné kon-
zultace např. během vycházky a vyhne 
se tak vyšetření v ordinaci. Stejně jako 
v případě rekondičního pobytu typu 1 je 
fyzická aktivita zajištěna fyzioterapeutem 
a stravování nutriční terapeutkou, se za-
měřením na speciální diety (s omezením 
proteinů, draslíku, redukční) a orgánové 
komplikace.

Další výhody oproti 
ambulantní péči či 
hospitalizaci

Je běžné, že během pobytu dochází ke 
změnám léčby, úpravě diety, je ordinován 
jiný typ inzulínu, léků či aplikační tech-
niky. V tomto případě edukační sestra či 
nutriční terapeutka provede podrobnou 
edukaci a pacient má dostatek času se-
známit se s novými režimy léčby a pomůc-
kami. Edukační tým je mu k dispozici při 
případných nejasnostech. Zejména pře-

vedení na jiný druh inzulínu, inzulínovou 
pumpu či kontinuální měření glykémie se 
velmi osvědčilo. Pacient je proškolen zá-
stupcem firmy nebo edukátorkou; inzulí-
nová pumpa či senzor jsou nasazeny na 
počátku pobytu a pacient se pod dohle-
dem lékaře a sestry může vše naučit bez 
nutnosti hospitalizace. 

Je velmi důležité, aby účastníci měli 
také možnost odreagování se od proble-
matiky diabetu. Proto pořádáme různé 
soutěže a sportovní turnaje o drobné ceny, 
např. volejbal, nohejbal, kulečník, šipky, 
petanque, nechybí seznamovací a závěreč-
ný večírek s hudbou a tombolou, táborák 
s opékáním vuřtů a vědomostní soutěže. 

Naše zkušenosti
Dlouholeté zkušenosti z rekondičních 

pobytů jsou velmi příznivé. V letech 
1999–2004 jsme shromaž:ovali data, 
která se týkala dlouhodobé kompenza-

ce zúčastněných pacientů před rekondič-
ním pobytem a 6 a 12 měsíců po něm. 
Dosažené výsledky ukazují, že rekon-
diční pobyt u našich pacientů zlepšuje 
kompenzaci dia betu. Hodnoty HbA1c jsou 
s ročním odstupem významně nižší než 
výchozí stav. 

Pro spolupracující pacienty je přínos 
edukačně rekondičních pobytů nespor-
ný. Naší snahou je ukázat v krátkém ča-
sovém horizontu, jak by měl vypadat 
denní režim diabetika, případně poradit 
s nejasnostmi. Přímý kontakt s pacienty 
a řešení jejich problémů je často výrazně 
efektivnější než zpětné hledání problé-
mů v diabetologické ambulanci. Všichni 
mají možnost oživit si stávající znalosti, 
načerpat nové, zopakovat si základy dia-
betické diety, naučit se reagovat správně 
na fyzickou zátěž.

Kontakt:
korolova@fnplzen.cz

Rekondiční pobyty

�  Rekondiční pobyt pro pacienty ve stadiu orgánových komplikací
19. 9. – 26. 9. 2008, sportovní středisko Žinkovy
Rekondice je otevřena i pro diabetiky z jiných regionů České republiky. Po-
kud se domníváte, že by někteří vaši pacienti z účasti profitovali, můžete 
nás kontaktovat:
tel.: 377 103 518
e-mail: jankovec@fnplzen.cz; korolova@fnplzen.cz

Nabídka pro vaše pacienty

DIAstyl vychází v tomto roce se slovenskou přílohou

DIAstyl – časopis (nejen) pro diabetiky vyšel poprvé v únoru 2005 a za 
uplynulé tři roky své existence se jistě stačil zapsat do povědomí čtenářů v Čechách i na Slovensku. Od čísla 1/2008 je 
tento dvouměsíčník rozšířen o slovenskou přílohu – DIAstyl SK. Ta je zároveň, jak napovídá i její logo, oficiálním zpra-
vodajem Zväzu diabetikov Slovenska. Citujeme z úvodního rozhovoru s prezidentem ZDS ing. Jozefem Borovkou v prv-
ním čísle této přílohy: 

„Viem, že komunikácia s »armádou« diabetikov, lekárov, sestier, pracovníkov farmaceutických firiem, 
výrobcov zdravotníckych pomôcok a potravín, ale aj s pracovníkmi ministerstiev, sponzormi, náhodný-
mi firmami a občanmi je veTmi dôležitá a na nej chcem stavaB. ZDS je dnes aktívnou súčasBou kampane 
»Unite For Diabetes«. Práve preto sme začali konkrétnu medzinárodnú spoluprácu – DIAstyl SK.“

Přejeme DIAstylu SK, aby napomohl k naplnění tohoto záměru.
(red)

Zpráva
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Milé čtenářky a čtenáři,
vážení předplatitelé,

dnes nacházíte má slova mimořádně (a symbolicky) na kon-
ci časopisu. A protože na závěr se sluší poděkovat, dovolte mi 
nejprve vyjádřit díky za váš dosavadní zájem o časopis Sestra 
v dia betologii. Musíme vám bohužel oznámit, že od letošního 
roku nebude náš časopis vycházet samostatně a bude transfor-
mován v přílohu lékařského časopisu Kazuistiky v diabetologii. 

Toto rozhodnutí je také důvodem, proč v současné době není možné si Sestru v diabetologii 
objednat a proč již nebyly počátkem tohoto roku rozesílány složenky a faktury na úhradu před-
platného pro rok 2008. Odesláním posledního čísla loňského ročníku jsme dostáli všem před-
platitelským závazkům. Vážíme si zájmu našich dosavadních předplatitelů a doufáme, že naši 
situaci pochopíte.

Sestra v diabetologii přinesla za tři roky své existence 12 čísel a v nich desítky článků urče-
ných pro vaše postgraduální vzdělávání. Od čísla 1/2008 bude vycházet v redukovaném rozsahu 
4–12 stran jako součást (vnitřní příloha) lékařského časopisu Kazuistiky v diabetologii. Věříme, 
že lékaři diabetologických ambulancí i nemocničních oddělení přijmou tento krok s porozumě-
ním a umožní svým zdravotním sestrám pravidelně číst „jejich“ přílohu Sestra v diabetologii. 
V životě našeho časopisu jde o velký krok zpět, doufáme ale, že si alespoň v této podobě najde 
cestu ke svým čtenářům. 

Důvody jsou výlučně ekonomické – pro samostatné fungování specializovaného časopisu 
této podoby a rozsahu bohužel nestačí jako zdroj financování pouze předplatné, ale je nezbyt-
ná také sponzorská podpora v podobě inzerce farmaceutických firem. Tu se však pro rok 2008, 
navzdory našemu velkému úsilí, nepodařilo získat.

Rád bych za nakladatelství GEUM i redakci Sestry v diabetologii poděkoval všem autorům za 
jejich dosavadní spolupráci (doufáme v ni i nadále) a pochopitelně i všem inzerentům a sponzo-
rům, kteří podporovali vydávání našeho časopisu.

Ještě jednou děkujeme za pochopení
S přáním klidu a pohody v celém roce 2008 

Karel Vízner
šéfredaktor Sestra v diabetologii

tel.: 721 639 079; e-mail: karelvizner@geum.org
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XVIII. Diabetologické dni s medzinárodnou účasKou

Ve dnech 28.–30. května 2008 se uskuteční další, letos již XVIII. ročník sloven-
ského diabetologického kongresu s mezinárodní účastí, tentokrát v prostorách 
Lékařské fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích. Jeho pořadate-
li jsou Slovenská lékařská společnost, Slovenská diabetologická společnost, 
Lékařská fakulta UPJŠ a Fakultní nemocnice L. Pasteura. Funkci předsedy or-
ganizačního výboru přijal prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD., přednosta IV. interní 
kliniky LF UPJŠ a FN LP. 
V rámci kongresu proběhne 30. května společná Sekce diabetiků a Sekce 
ošetřovatelství, spolupořádaná Svazem diabetiků Slovenska, Technickou uni-
verzitou v Košicích a Základní organizací ZDS Michalovce. Organizační výbor 
vede ing. Jozef Borovka (prezident ZDS), programový výbor Andrea Bukovská 
(viceprezidentka ZDS).

Tematické okruhy:                       
�  Komplikácie diabetes mellitus  
�  Prevencia vzniku komplikácií diabetes mellitus
�  Manažment života diabetika
�  Podpora organizačných zložiek ZDS pri zlepšovaní života diabetika
Místem jednání je Aula Maxima Technické univerzity (Letná č. 9, Košice), jed-
nacími jazyky jsou slovenština, čeština a polština. Organizátoři počítají s účas-
tí cca 600 diabetiků a sester.

(red)

Pozvánka
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