
1KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 2/2008 

Editorial

Posledních více než deset let slýchám stále dokola řeči tu o kolapsu zdravotnictví, tu o nezbytných re-
formách, informace o tom, jak naše zdravotnictví beznadějně zaostává za vyspělým světem, nebo je naopak 
vzorem pro další země. S unavující pravidelností vídám každoročně na postu ministra novou tvář s velkými 
plány, řečmi a programy. 

Nebudu sám, kdo již řadu let vnímá tyto řeči jako monotónní šum, který netřeba brát vážně a jehož obsa-
hem netřeba se zabývat, neb stejně nic neváží a na péči o naše zdraví žádný vliv nemá. Občas mi bylo trochu 
líto, že ministrem je lékař – vždy+ mohl být lidem užitečný někde v nemocnici nebo ambulanci.

Současný ministerský tým, jehož hlavou je pan Tomáš Julínek, jsem tak zpočátku pozoroval také se znač-
ným odstupem. Když jako jedno z prvních opatření, které zaznamenala i laická veřejnost, zaváděl regulační 
poplatky, byl jsem značně skeptický. Nepřišly mi totiž tak významné a současně bylo zjevné, že další daň, by+ 
nevysoká, přinese řadu kontroverzí a rozlícený odpor populistů. Logicky – poplatek je dennodenně na očích 
– narozdíl od zdravotního pojištění, které většina z nás platí ve výši o dva řády vyšší. 

Jak velmi jsem se mýlil… Ano, poplatky vzbudily odpor. A pochopitelně nejvyšší tam, kde plní svou regu-
lační funkci. Ale na druhé straně skutečně fungují! Po letech běhání v kruhu někdo přišel s opatřením, které 
dokáže brzdit nadbytečné zdravotní výdaje, nutí nás pacienty uvažovat o ekonomické stránce léčby (alespoň 
zprostředkovaně), redukuje nadbytečné výkony i preskripci. Současně, jako svůj vedlejší produkt, přinese řadu 
informací o fungování systému i jeho prvcích. Snad nejdůležitější je ta nejtriviálnější z nich – poplatky podaly 
nezpochybnitelný důkaz, že ekonomické stimuly fungují i při naší péči o vlastní zdraví.

Nejde o opatření, které zachrání naše zdravotnictví, ale mne jeho funkčnost a promyšlenost vedla k tomu, 
že jsem svého ministra zdravotnictví začal brát vážně, začal jsem naslouchat jeho plánům a vizím. Škoda jen, 
že prosadit zásadnější opatření, jako je třeba transformace zdravotních pojiš+oven, bude (jak naznačuje situace 
v našem parlamentu) pro tento tým politicky nesnadné, ne-li přímo nemožné. Na zdravotní pojištění hodné 
svého jména – které by více připomínalo pojištění a méně zdravotní daň – si tedy, zdá se, ještě budeme muset 
počkat. Nemohu kvalifikovaně a fundovaně posoudit všechny plány současného ministra zdravotnictví, ale 
poprvé po letech má ministr mou důvěru. Myslím, že můžeme mít alespoň naději.

Karel Vízner

O naději a důvěře
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Náhlé zhoršení kompenzace u pa-
cientky s diabetes mellitus 2. typu

Souhrn:
Obsahem kazuistiky je případ „náhlého zhoršení“ kompenzace dosud dobře spolupracující 

pacientky s diabetem 2. typu, který popisuje možné dopady technické závady glukometru ve spojení 
s dalšími nepříznivými okolnostmi. Při využití kontroly hodnot glykémií z glukometru pomocí 
počítače a programu na zhodnocení dat byla odhalena chyba v zobrazování glykémií glukometrem 
a zabráněno dalším možným komplikacím (zejména hypoglykémiím) pramenícím z neadekvátní 
úpravy terapie.

Summary:
A sudden worsening of the compensation of a female patient with type 2 diabetes mellitus 
In this paper a case a “sudden worsening” of the compensation in so far well compliant female 

patient with type 2 diabetes mellitus is discussed and possible consequences of the technical defect 
of glucometer together with other unfavorable conditions are described. Using the computer control 
of glycemia values and the program for data assessment, the fault in glycemia values displayed 
by the glucometer has been revealed and other potential complications (namely hypoglycemias) 
induced by inadequate therapy adjustment have been prevented.

Jankovec, Z., Kokošková, M., Kobrová, I. Náhlé zhoršení kompenzace u pacientky s diabetes mellitus 
2. typu. Kazuistiky v diabetologii 6, č. 2: 4 –5, 2008.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus

� glukometr

� DIABASS PRO

� hypoglykémie

Key words:

� diabetes mellitus

� glucometer

� DIABASS PRO

� hypoglycemia

Zdeněk Jankovec, Marcela Kokošková,
Ivana Kobrová
Diabetologické centrum, I. interní klinika FN a UK v Plzni

Úvod: 

V našem diabetologickém centru máme již řadu let možnost 
stahování dat z glukometrů do PC. Využíváme program DIABASS 
PRO komunikující s převážnou většinou přístrojů na českém trhu. Na 
kontroly si pacienti přinášejí kromě záznamů glykémií i glukometry. 
Získaná data jsou pak využívána lékaři ke sledování kompenzace, 
trendů glykémií a někdy i verifikaci compliance pacienta a pravdi-
vosti dat. Právě kontrola dat z glukometru hraje v tomto případu 
rozhodující roli.

Kazuistika:
Pacientka (56 let) s diabetes mellitus 2. typu od roku 1995, ve 

stadiu orgánových komplikací (diabetická simplexní retinopatie, 
diabetická nefropatie – kreatinin 69 µmol/l, proteiurie 0,70 g  /24 h, 
clearance kreatininu 2,09 ml/s), byla sledována v našem centru od 
roku 2003, kdy k nám byla odeslána pro dlouhodobě neuspokojivou 
kompenzaci (HbA1c 10,6 %). Následně v lednu 2004 převedena na in-
tenzifikovanou inzulínovou léčbu a komplexně reedukována. Postupně 
se kompenzace diabetu upravila a v květnu 2005 byla inzulinoterapie 

ukončena. Dále byla pacientka výborně kompenzována (HbA1c 4,3 %) 
na kombinaci perorálních antidiabetik (metformin 1 000 mg 1-0-0 tbl, 
repaglinid 1 mg 1-1-1 tbl). Z dalších diagnóz: arteriální hypertenze, 
obezita, smíšená hyperlipidémie, cholecystolitiáza, eufunkční struma, 
stav po appendektomii, stav po operaci nezhoubného nádoru ovaria 
v březnu 2004.

V listopadu 2007 pro zhoršení kompenzace (HbA1c až 6,6 %, 
hmotnost 117 kg, výška 170 cm) a nárůst hmotnosti (antiobezitika, 
která v minulosti měla dobrý efekt, nemocná odmítla z finančních 
důvodů) byl k zavedené terapii opět přidán inzulín (Humulin N 8 IU 
s. c. ve 22 hod). 

17. ledna 2008 přišla pacientka mimořádně na kontrolu pro 
výrazné zhoršení kompenzace. Závěr z lékařské zprávy uvádí: 
Navzdory dobré spolupráci došlo poměrně rychle k vzestupu glykémií 
(zaznamenáno nemocnou v deníčku), již ráno nalačno glykémie kolem 
17 mmol/l. Pacientka si sama navýšila noční inzulín. Plánem intervence 
bylo prozatím dostatečně navýšit Humulin N na 14 IU (s cílem do-
sáhnout ranních glykémií do 8 mmol/l), věnovat pozornost nočním 
hypoglykémiím, zatím ponechat dávku metforminu (Siofor 1 000 mg 
1-0-1 tbl) a repaglinidu (NovoNorm), případně uvažovat o navýšení 
dávky repaglinidu na 1-1-2 mg.
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Na základě opakovaných telefonických konzul-
tací byla dávka inzulínu postupně navýšena až na 
20 IU s. c. 

Při další kontrole 31. ledna 2008 provedena kromě 
rozboru záznamů glykémií také kontrola stažených dat 
z glukometru. Záznamy z glukometru ukázaly normální 
hodnoty glykémií, občas na hranici hypoglykémií. 
V deníčku nemocné jsou však uvedeny hyperglykémie 
(viz obr. č. 1). 

Je časté, že pacienti uvádějí zkreslené, upravené 
nebo i zcela vymyšlené hodnoty glykémií ve svých 
záznamech. Ale s případem, kdy pacient úmyslně 
prováděl záznamy ve svůj neprospěch, jsme se zatím 
nesetkali. Proto jsme začali pátrat po příčině diskrepancí. Při opako-
vaném stažení dat byly výsledky stejné, ale při kontrole glukometru 
jsme zjistili nastavení místo mmol/l na mg  /dl, tzn. zcela odlišné jed-
notky. Shodou okolností pacientka nepostřehla změnu jednotek, ve 
kterých byly glykémie vyjádřeny, ani nepřítomnost desetinné čárky 
a dále zaznamenávala glykémie v obvyklém formátu. Například 
glykémie 5,1 mmol/l se zobrazila jako 92 mg  /dl, ale byla pacientkou 
zaznamenána jako 9,2 mmol/l (viz obr. 2). Po dalším pátrání jsme 
zjistili, že příčinou „přenastavení“ byl zřejmě pád glukometru, který 
předcházel „náhlému zhoršení“ kompenzace. Tento typ glukometru 
neumožňuje manuální změnu jednotek, a proto byl pacientce vymě-
něn za nový.

Po zhodnocení všech dat a správných hypoglykémií jsme vzhle-
dem k výborné kompenzaci ponechali zavedenou terapii: repaglinid 
(NovoNorm) 1-1-1 tbl, metformin (Siofor 1 000 mg) 1-0-1 tbl, Humulin 
N 20 IU ve 22 hod s.c. Pacientka byla reedukována a poučena o další 
samostatné úpravě léčby. Po zpřísnění režimových opatření dále 
postupně redukovala dávku inzulínu až na současných 10 IU.

Závěr:
Díky možnosti kontrolovat naměřené glykémie více způsoby jsme 

zabránili možnému poškození pacientky při dalším navyšování dávek 
inzulínu pro domnělé hyperglykémie, kdy by byla velká pravděpo-
dobnost těžkých hypoglykémií, které by navíc pacientka nedokázala 
glukometrem verifikovat (při této interpretaci výsledků pacientkou 
byly veškeré naměřené hodnoty 1,8krát vyšší než skutečné).

Systém kontroly dat z glukometru má své nesporné výhody 
– umožňuje rychlé, pohodlné a přehledné zhodnocení stažených 
dat s využitím různých grafických a tabulkových režimů, zanedba-
telné není ani odhalení „falešných“ glykémií. Na druhou stranu si 
ale musíme být vědomi i řady úskalí. Moderní přístroje umožňují 
nastavování některých parametrů pacientem a při jejich změně jsou 

Obr. č. 2: Ilustrační fotografie. Zobrazení glykémie v mmol/l (vlevo) 
a mg  /dl (vpravo)
(pozn.: pro fotografii byl použit jiný typ glukometru, který umožňuje 
změnu jednotek glykémie)

Obr. č. 1: Záznamy pacientky (deníček glykémií) a data získaná z glukometru 
(vpravo)

MUDr. Zdeněk Jankovec
Diabetologické centrum
I. interní klinika FN Plzeň
Alej svobody 80
323 00 Plzeň
e-mail: jankovec@fnplzen.cz

získaná data mnohdy nepoužitelná. Zejména při změně data nebo 
času (často neúmyslné) nedokážeme odlišit stará data od aktuálních 
se starým datem nebo odlišným časem (v tomto případě bychom mohli 
měnit dávky inzulínu v odlišnou denní dobu). Je důležité pacienty 
seznamovat i s těmito riziky a stejně tak v případě výrazných změn 
proti dosavadnímu stavu mít na paměti možnost chybných dat. Dále je 
vhodné doporučit zejména při mechanickém nebo jiném „traumatu“ 
glukometru pečlivou kontrolu funkce a nastavení přístroje.

NÁHLÉ ZHORŠENÍ KOMPENZACE U PACIENTKY S DIABETES MELLITUS 2. TYPU
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Jana Fabianová
Interní a diabetologická ambulance, Vimperk

Souhrn:
Kazuistika představuje léčbu diabetika 2. typu se špatnou kompenzací diabetu, nedobrou 

compliance k léčbě. Demonstruje efekt dlouhodobě působícího analoga inzulínu detemir na 
kompenzaci diabetu i well-being.

Summary:
The long term acting insulin analogue detemir as a way to both the compensation of diabetes 

and the improving of the quality of life
The paper presents the treatment of a type 2 diabetic patient with poorly compensated 

diabetes and poor compliance with the therapy. It demonstrates the effect of a long term acting 
insulin analogue detemir on both the compensation of diabetes and patient’s well-being.

Fabianová, J. Dlouhodobě působící analog inzulínu detemir jako cesta ke kompenzaci diabetu 
při současném zlepšení kvality života. Kazuistiky v diabetologii 6, č. 2: 6–7, 2008.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 2. typu

� detemir

� compliance

� well-being

Dlouhodobě působící analog inzulínu 
detemir jako cesta ke kompenzaci
diabetu při současném zlepšení 
kvality života

Key words:

� type 2 diabetes mellitus

� detemir

� compliance

� well-being

Úvod:

Léčba diabetika 2. typu přináší mnohá úskalí, naše snaha o dob-
rou kompenzaci diabetu a předcházení komplikacím se ne vždy setká 
s pozitivní odezvou u pacientů, kteří nutná omezení neberou vážně 
a nerespektují ani zásadní pravidla léčby. Psychologické působení 
lékaře na pacienta ve snaze o užší spolupráci je zároveň bojem o čas, 
doba do vzniku a rozvoje komplikací je někdy velmi krátká. Mnoho 
diabetiků je nepřístupných léčbě, především léčbě inzulínem, protože 
špatně kompenzovaný diabetes jim zpočátku nepřináší žádné výrazné 
problémy. Neocenitelným pomocníkem je v této fázi dlouhodobě 
působící inzulín, který dokáže zabránit výrazným hyperglykémiím 
při aplikaci 1krát denně.

Kazuistika:
Prezentuji případ pacienta narozeného v roce 1941, diabetika 2. 

typu. Rodinná anamnéza nemocného je bez pozoruhodností. 

Sám pacient, podnikatel – majitel penzionu, byl v roce 1995 vyšet-
řen praktickým lékařem v rámci preventivní prohlídky. Pro glykémii 
13 mmol/l byl odeslán do naší diabetologické ambulance k zahájení 
farmakologické léčby po neúspěchu dietních opatření. 

Při vstupním diabetologickém vyšetření měl glykémii 9,8 mmol/l, 
tělesnou hmotnost 101 kg při výšce 175 cm (BMI 33 kg  /m2). Labo-
ratorní vyšetření ukázalo hladinu cholesterolu 6,3 mmol/l, ostatní 
parametry (jaterní testy, minerály, TSH, KO, FW) byly bez odchylek 
od normy.

Pacient byl edukován, doporučena redukční a antisklerotická 
dieta, medikován metformin. Pacient byl nadále v péči praktického 
lékaře, do diabetologické ambulance pro své pracovní vytížení odmítl 
dojíždět. Pro gastrointestinální problémy odmítl užívat metformin, 
praktickým lékařem byl předepsán glipizid (Minidiab).

V roce 2001 se pacient dostavil pro únavu, parestezie končetin, 
třes. Při stávající terapii glipizidem (Minidiab 3krát 1 tbl) byla glyké-
mie nalačno 10,5 mmol/l, hmotnost 100 kg, HbA1c 8,5 %. Doporučili 
jsme oční a neurologické vyšetření. Oční vyšetření ukázalo normální 

Parkinson James (1755–1824) – britský lékař. Pocházel z lékařské rodiny, mezi jeho zájmy patřila nejen medicína, ale i přírodní vědy, především geologie a paleontologie. Jeho práce 
o onemocnění nervového systému byla publikována v roce 1817 a téměř na 50 let zapadla. Až Charcot a jeho kolegové tento popis použili a nemoc nazvali Parkinsonovou chorobou (zdroj 
informací: archiv redakce). 
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nález, neurologické přineslo nález středně těžké diabetické poly-
neuropatie a klinický obraz morbus Parkinson. Námi doporučenou 
terapii inzulínem pacient striktně odmítl.

Další kontrola v naší ambulanci proběhla až v roce 2002, kdy 
k nám byl pacient odeslán po hospitalizaci na neurologii. Předepsánu 
měl léčbu glimepiridem (Amaryl 3 mg) a metforminem. Metformin 
však pro intoleranci nebral. Zjištěna lačná glykémie 12 mmol/l, 
tělesná hmotnost 95 kg, HbA1c 9,0 %. Průběh kontroly se nelišil 
od předchozí – opět jsme pacienta edukovali, opět byla nemocným 
odmítnuta inzulinoterapie.

Následovalo kontrolní vyšetření v roce 2004 (opět po před-
chozí hospitalizaci na neurologickém oddělení). Lačná glykémie 
9,2 mmol/ l, postprandiální glykémie 15,8 mmol/l, ztráta glukózy 
v moči 33 g  /24 hod, hmotnost 94 kg. V medikaci 3 neurologické pre-
paráty a antidepresiva, dále glibenklamid (Maninil 5 mg 2krát l tbl). 
Náš návrh na převedení na inzulín opět razantně odmítnut.

V roce 2006 inicioval návštěvu diabetologické ambulance prak-
tický lékař nemocného. Pacient měl glykémii nalačno 12,3 mmol/l, 
postprandiálně 17,3 mmol/l. Podařilo se nám jej přesvědčit k apli-
kaci inzulínu jedenkrát denně. Vydali jsme vzorek inzulínu glargin 
a doporučili dávkování 12 U na noc v kombinaci s metforminem 
2krát 500 mg. Pacient při opakované snaze o přidání metforminu 
uváděl dyspepsii a průjmy – v roce 2006 jsme začali léčbu prepará-
tem Glucophage XR 500 mg, který toleroval dobře. Později byl bez 
problémů s tolerancí preparát zaměněn za Glucophage 1 000 mg ve 
2 denních dávkách.

Po dvou měsících se pacient dostavil z vlastní iniciativy – nezvládal 
obsluhu aplikátoru a rodina nemohla zajistit každodenní aplikaci in-
zulínu. Změnili jsme tedy aplikační pomůcku a vydali aplikátor Novo-
Pen 4 s inzulínem detemir (Levemir). Úvodní dávku jsme stanovili 
na 18 U na noc. Následné kontroly probíhaly bez větších problémů, 
aplikaci pacient zvládl i navzdory přítomné Parkinsonově chorobě.

Došlo k subjektivnímu i objektivnímu zlepšení kompenzace dia-
betu i stávajících komplikací (polyneuropatie; subjektivní zlepšení 
především vzhledem k paresteziím dolních končetin). Postupně bylo 
možno vysadit antidepresiva. Hodnoty lačných glykémií klesly na 
5–7 mmol/l, postprandiálně do 12 mmol/l, pacient začal provádět 
selfmonitoring. I přes zdravotní omezení se mu podařilo výrazně 
redukovat tělesnou hmotnost, zlepšila se jeho pohyblivost a kardio-
pulmonální rezerva.

Poslední kontrola v únoru 2008 ukázala hodnoty glykémie nalač-
no 4,9 mmol/l, postprandiálně 9,8 mmol/l, žádnou glukosurii, HbA1c 
5,4 %, tělesnou hmotnost 86 kg. Stávající terapie je 14 U inzulínu 
detemir v kombinaci s metforminem 2krát 500 mg.

Diskuse:
Léčba dlouhodobě působícím analogem inzulínu nepřináší jen 

dobrou kompenzaci diabetu, ale také možnost aplikovat inzulín 
v jedné denní dávce, což zlepší compliance pacientů k léčbě. Dlou-

hodobě účinná analoga mají výhodu v nízkém výskytu hypoglykémií 
při snadné titraci dle ranních glykémií. 

Velký význam v léčbě diabetu 2. typu má rovněž možnost udržet 
stávající hmotnost, nebo ji dokonce (tak jako u našeho pacienta bě-
hem léčby inzulínem detemir) snížit. Důsledkem váhového poklesu 
je zlepšení kardiopulmonální výkonnosti, menší zatížení kloubů 
a páteře, vzestup sebevědomí při lepším sebehodnocení.

Pocit sebedůvěry je velmi důležitý pro psychickou pohodu, zlep-
šení fyzických schopností, umožní zapojení do kolektivu, otevře cestu 
k dalším aktivitám a psychosociální rehabilitaci.

Dobrá kompenzace diabetu je základem pro co největší oddále-
ní nástupu pozdních komplikací diabetu, stejně tak u již vzniklých 
projevů těchto komplikací pouze vyrovnané hladiny glykémie dokáží 
pozastavit jejich rozvoj.

Ve zvládnutí inzulinoterapie hraje v neposlední řadě roli i výběr 
aplikační techniky. V tomto ohledu se nám NovoPen 4 osvědčil jako 
jednoduše ovladatelný a spolehlivý aplikátor.

Závěr:
Možnost využívat v léčbě diabetu 1., ale i 2. typu dlouhodobě 

působící inzulínová analoga je výrazným pokrokem. V případě 
diabetiků 2. typu s neuspokojivou kompenzací za léčby perorálními 
antidiabetiky (PAD) lze dosáhnout velmi dobrých výsledků kombi-
nační terapií vhodných PAD a menší dávky dlouhodobě působícího 
analoga inzulínu detemir (Levemir).

Literatura:
Kvapil, M., Perušičová, J. et al. Postprandiální glykémie. Praha: 
Triton, 2006.
Pelikánová, T., Alušík, Š., Řehák, V. Diabetologie a vybrané kapitoly 
z metabolismu. Praha: Triton, 2003.
Perušičová, J. et al. Diabetologie 2007. Praha: Triton, 2007.
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Souhrn:
Uvádíme případ pacientky, diabetičky 2. typu dosud léčené perorálními antidiabetiky (PAD), 

která byla přijata na naše oddělení pro dekompenzaci stavu a u níž jsme úspěšně nasadili bazální 
inzulínovou terapii dlouhodobě působícím inzulínovým analogem. U pacientky bylo dosaženo dobré 
metabolické kompenzace a námi nasazená léčba jí umožnila maximální soběstačnost a nezávislost 
na pomoci druhých.

Summary:
The conversion to the basal therapy with insulin glargin in 89years old female patient: the 

physician’s and nurse’s points of view 
We present a case of a female patient with type 2 diabetes mellitus to date treated with oral anti-

diabetics (OAD); for the worsening of her condition she was admitted to our department. She was 
successfully put on a course of basal insulin therapy with a long term acting insulin analogue. The 
patient reached a good metabolic compensation and by putting her on purposed course of treatment 
she was able to remain maximally self-dependent and independent of the care of other people.

Vachek, J., Prokešová, R. Převod na bazální inzulínovou terapii inzulínem glargin u 89leté pacientky: 
pohled lékaře a sestry. Kazuistiky v diabetologii 6, č. 2: 9 –10, 2008.

Převod na bazální inzulínovou 
terapii inzulínem glargin u 89leté 
pacientky: pohled lékaře a sestry 

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 2. typu

� compliance

� kompenzace

� inzulín glargin

� bazální inzulínová terapie

� glykovaný hemoglobin

Key words:

� type 2 diabetes mellitus

� compliance

� compensation

� insulin glargin

� basal insulin therapy

� glycated hemoglobin

Úvod:

V následující kazuistice referujeme o převodu 89leté pacientky, 
u níž již nešlo dosáhnout dobré kompenzace DM 2. typu perorálními 
antidiabetiky, na bazální terapii dlouhodobě působícím inzulínem.

V časných stadiích DM 2. typu většinou postačuje k normalizaci 
glykémií změna stravovacích návyků, životního stylu a zvýšení fyzické 
zátěže. Dalším krokem je podpora produkce a/nebo účinku inzulínu 
perorálními antidiabetiky. Nedaří-li se potom ani kombinací těchto 
opatření snížit glykovaný hemoglobin (HbA1c) pod 7 %, měl by lékař 
uvažovat o nasazení inzulínu. Tento krok však představuje pro lékaře 
i nemocného často vážnou překážku: přechod na terapii inzulínem řada 
pacientů odmítá. Jednoduchý a bezpečný způsob zavedení inzulínu do 
léčby představuje koncept „bazální inzulínové terapie“ (BIT). Spočívá 
v aplikaci bazálního inzulínu s 24hodinovou účinností 1krát denně, 
navíc k dosavadní perorální medikaci. 

BIT dlouhodobě působícím inzulínovým analogem má pro pa-
cienta řadu výhod: 

� aplikace inzulínu jen jedenkrát denně, dobře předvídatelný 
stabilní efekt;

� nejsou nutná opakovaná měření glykémie vícekrát denně;
� nízké riziko nočních hypoglykémií;

� není nutný odstup mezi aplikací inzulínu a jídlem;
� nejsou nezbytné další svačiny v časech mezi hlavními jídly.
Nevýhoda bazální inzulínové terapie spočívá v ceně léčby, i když 

se v závěrečné části pokusíme ukázat její vysokou efektivitu a cel-
kovou úsporu nákladů.

Kazuistika:
Naše pacientka byla akutně přijata v srpnu 2007 na naše interní 

oddělení pro dekompenzaci DM 2. typu, do té doby léčeného PAD. 
Šlo o jinak vitální dámu, která je navzdory svému věku velmi dobře 
orientovaná, žije sama v menším domku a dobře zvládá základní do-
mácí práce včetně starosti o zahrádku. Rodina za ní může docházet 
jedenkrát denně. 

Při příjmu byla zjištěna glykémie 24,4 mmol/l a HbA1c 8,9 %. 
Terapie do doby přijetí zahrnovala glimepirid, ACE-inhibitor, be-
ta-blokátor, nitrát, digoxin, diuretikum a warfarin. Kromě špatně 
kompenzovaného diabetu trpí nemocná chronickou ischemickou 
chorobou srdeční, permanentní fibrilací síní, arteriální hypertenzí 
a chronickou renální insuficiencí. Body mass index (BMI) v době 
přijetí byl 31,2 kg  / m2, diabetickou dietu pacientka příliš nedodr-
žovala. 
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PŘEVOD NA BAZÁLNÍ INZULÍNOVOU TERAPII INZULÍNEM GLARGIN U 89LETÉ PACIENTKY

Vzhledem k uvedeným laboratorním hodnotám byla nemocná 
indikována k nasazení inzulínu do pravidelné léčby. Přidání met-
forminu, které by bylo jinak u obézního diabetika 2. typu již dávno 
indikováno, však vzhledem k renální insuficienci (urea 26 mmol/l, 
kreatinin 214 µmol/l) nepřicházelo v úvahu. 

Po relativní kompenzaci glykémie rychle působícím inzulínem jsme 
se rozhodli pro terapii dvěma dávkami střednědobě působícího inzulínu. 
Ani touto kombinací se však nepodařilo dosáhnout euglykémií, navíc 
pacientka by si sama nedokázala aplikovat inzulín samostatně dvakrát 
denně. Rozhodli jsme se proto pro přechod na bazální inzulínovou 
terapii jedinou denní dávkou 24 hodin působícího inzulínového analoga. 
První dávku jsme stanovili jako 70 % předchozí celkové denní dávky 
rychle působícího inzulínu a titrovali až do dosažení cílové hodnoty 
glykémie nalačno pod 6 mmol/l. Nasadili jsme též akarbózu v pomalu 
zvyšovaných dávkách, kterou nemocná velmi dobře tolerovala. 

Po dalších vyšetřeních, nesouvisejících již s diabetem, jsme pa-
cientku propustili do domácí péče. Od nasazení inzulínu glarginu se 
během hospitalizace ani jednou nevyskytla hypoglykémie ani výraznější 
hyperglykémie. 

Pacientka má nyní, půl roku po propuštění z nemocnice, stále 
stejnou námi nastavenou dávku inzulínového analoga (inzulín glargin 
32 U ráno). Za celou dobu léčby se nevyskytla jediná akutní příhoda 
– hypoglykémie ani hyperosmolární non-ketotické kóma – vyžadu-
jící hospitalizaci. Došlo k poklesu glykovaného hemoglobinu o 30 % 
(z 8,9 % na 6,2 %), navzdory tomu, že nemocná pravděpodobně příliš 
neupravila své stravovací návyky. Pacientka se nyní i po oslavě 90. 
narozenin těší stále dobrému zdraví a inzulín jí nadále aplikuje rodina, 
která k ní dochází jedenkrát denně.

Diskuse a ošetřovatelský pohled:
Častým problémem u diabetiků 2. typu je stav, kdy u staršího, již 

omezeně soběstačného pacienta, přestává postačovat perorální antidia-
betická medikace. Situaci u takových pacientů komplikuje často nižší 
compliance, omezené možnosti edukace a vysoké riziko hypoglykémií. 
Dalším krokem bývá většinou nasazení směsného inzulínu ve dvou 
denních dávkách, alternativně potom 24 hodin působícího analoga. 
V kontrolované, randomizované multicentrické studii prof. Janky 
a spol. dosáhlo ve skupině léčené inzulínem glargin a PAD o 55 % 
více pacientů hodnoty HbA1c pod 7 % bez nočních hypoglykémií ve 
srovnání s nemocnými na dvou dávkách směsného inzulínu. 

Přestože na našem pracovišti nemáme dostatečný soubor pacientů 
na BIT inzulínem glargin, aby bylo možné učinit reprezentativní srov-
nání, můžeme konstatovat, že pacienti s DM 2. typu na dvou dávkách 
směsného inzulínu se nám vracejí podstatně častěji. 

Neméně důležité jsou ošetřovatelské a psychologické aspekty 
převodu na tento způsob léčby a některé další souvislosti: 

Prezentovaná pacientka je starší paní, která těžce nese jakoukoliv 
změnu. Má svůj naučený denní režim a jakýkoliv zásah do něj pro ni 
znamená velký problém. Velmi si zakládá na tom, že je samostatná. 
A na svůj věk opravdu je. Její paměg zůstala zachována, i když se 
projevují poruchy vštípivosti nových poznatků a do určité míry také 
snížení schopnosti manipulace s drobnými předměty. 

Pacientka je inteligentní, samostatná, skromná, přizpůsobivá, 
nechce být závislá na dětech, své samostatnosti si velmi cení. Nejvíce 
se bojí toho, že bude na někom závislá. S životními těžkostmi se snaží 
vyrovnat, přivyká involučním pochodům stáří.

Ačkoli pacientka byla důkladně edukována ve všech směrech, není 
schopna plně dodržovat diabetickou dietu. Obtížně se jí vysvětluje, že 
je nutné dodržovat obsahy sacharidů a omezovat tuky. Pacientka má 
na stravování svůj vlastní názor; i když uznává, že by měla dodržovat 
dietní stravovací návyky, přiznává, že si je upravuje podle toho, jak jí 
to zrovna vyhovuje. Nebude striktně dodržovat diabetickou dietu.

Pobyt v nemocnici je pro ni stresující, hospitalizací je nabourán její 
životní rytmus. Ruší ji ostatní pacientky na pokoji a nemocniční ruch. 
Hodně času tráví sama na lavici na chodbě. Ráda by šla brzy domů. 
Velmi těžce se smiřuje s aplikací inzulínu, který se zpočátku aplikuje 
častěji, jen samotná představa pravidelné aplikace injekcí je náročná. 
Pacientka je srozuměna s tím, že léčba inzulínem je nevratná a svým 
chováním a přístupem může ovlivnit kvalitu svého života. Když jí 
nabídneme inzulín, který se aplikuje jen jedenkrát denně, je pro ni re-
álný, nevěří si však, že se jej naučí aplikovat sama. Pravidelná návštěva 
agentury domácí péče není možná z důvodu špatné dostupnosti bydliště 
nemocné. Již při hospitalizaci je dobrá spolupráce s rodinou, zajímají 
se o techniku aplikace inzulínu. Dcera může navštěvovat maminku 
jednou denně a má zájem naučit se inzulín aplikovat. Vysvětlujeme 
postup při aplikaci inzulínu i dceři, která bude dohlížet na aplikaci 
injekcí po propuštění. Pacientka sama techniku podávání nezvládala, 
pro dceru to problém nebyl.

Nemocná překonala počáteční strach z terapie inzulínem, zvykla si 
na jeho pravidelné dávky. Inzulín pacientce stále podává dcera, která 
docházela na pravidelné návštěvy i dříve. Aplikace injekcí jednou 
denně pacientku nijak nezatěžuje a neomezuje v jejím běžném životě. 
Vede plnohodnotný život.

Závěr:
V uvedené kazuistice jsme se snažili z pohledu lékaře a sestry 

ukázat, jak relativně jednoduché nasazení dlouhodobě působícího 
inzulínového analoga v kombinaci s perorálním antidiabetikem 
umožnilo pacientce vést nadále samostatný, plnohodnotný život, aniž 
by byla přes progresi svého onemocnění odkázána na pomoc druhých 
a vystavena vyššímu riziku dekompenzace stavu. I přes vyšší náklady na 
léčbu inzulínovým analogem se domníváme, že z celkového pohledu 
je efektivnější než terapie směsným inzulínem. Za půl roku od pro-
puštění z našeho oddělení tato pacientka nemusela být ani jedenkrát 
hospitalizována a bylo dosaženo dobré metabolické kompenzace.
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Souhrn:
Prezentuji kazuistiku pacientky s diabetes mellitus (DM) 2. typu s metabolickým syndro-

mem, nedostatečně kompenzované perorálními antidiabetiky (PAD), u které byly využity v praxi 
zkušenosti s titračním algoritmem dle studie At.Lantus k bezpečnému zavedení inzulínové 
terapie.

Summary:
A case of a simple and safe up-titration of insulin glargin (Lantus) in an obese patient with 

typ 2 diabetes mellitus in the combined treatment with oral antidiabetics
This article represents case report of patient with type 2 diabetes, metabolic syndrome, 

poor glycemic kontrol with OAD, safe use of the dose titration algorithm due to At.Lantus study, 
which has led to safe insulin treatment.

Žáčková, V. Příklad jednoduché a bezpečné titrace inzulínu glargin (Lantus) u obézní pacientky 
s DM 2. typu při léčbě v kombinaci s perorálními antidiabetiky. Kazuistiky v diabetologii 6, č. 2: 
11–12, 2008.

Klíčová slova:
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Příklad jednoduché a bezpečné titrace 
inzulínu glargin (Lantus) u obézní pacientky 
s DM 2. typu při léčbě v kombinaci 
s perorálními antidiabetiky
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� insulin treatment
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Úvod: 

V mnoha klinických studiích byla prokázána souvislost mezi 
těsnou metabolickou kontrolou diabetu a prevencí diabetických 
komplikací. Dosažení cílových hodnot kompenzace DM u pacientů 
léčených inzulínem je mnohdy limitováno nedostatečnou titrací dávky 
inzulínu, která je způsobena zejména obavou z výskytu hypoglykémií 
a váhového přírůstku. 

Studie At.Lantus prokázala bezpečnost a účinnost inzulínu glargin 
ve zlepšení glykemické kontroly u rozsáhlé a různorodé populace 
s dia betem 2. typu při použití dvou algoritmů titrace – vedené lékařem 
a vedené pacientem. Jednoduchý, pacientem vedený titrační algorit-
mus vedl v této studii k signifikantně výraznější redukci HbA1c i lačné 
glykémie a zlepšil tak glykemickou kontrolu ve srovnání s titračním 
algoritmem vedeným lékařem při zachování minimální incidence 
závažných hypoglykémií. 

Kazuistika:
Pacientka (narozena 1950) s metabolickým syndromem, léčena 

pro diabetes mellitus od roku 1994, pro hypertenzi od roku 1992, pro 

dyslipidémii od roku 2000. Dále přítomna hepatopatie charakteru 
steatózy, hyperurikémie, obezita (BMI 38,5 kg  /m2). V minulosti řada 
pokusů o redukci hmotnosti – s jo-jo efektem. Jde o psychopatickou 
osobnost.

Léčena acebutololem (Sectral), losartanem (Lozap), alopurinolem 
(Milurit), atorvastatinem (Sortis) a esenciálními fosfolipidy (Essentiale 
forte N). V léčbě diabetu do roku 1998 dieta, poté metformin (Gluco-
phage 500 2krát 1 tbl; dávka postupně zvyšována až na 850 mg 2krát 
1 tbl). Od roku 2004, kdy byla převzata do naší péče pro nedostatečnou 
kompenzaci DM, zvýšena dávka metforminu (Glucophage) na 2krát 
1 g a později přidán do kombinace rosiglitazon (Avandia 4 mg). Ten 
netolerovala (otoky, zhoršení hepatopatie), proto nahrazen gliklazi-
dem (Diaprel MR 1-0-0…2-0-0). Pokus o redukci hmotnosti za pomoci 
sibutraminu (Meridia) a později orlistatu (Xenical) byl neúspěšný 
– ani jeden z preparátů netolerovala. Péči psychologa a/nebo psychia-
tra striktně odmítala, spolupráce s nutriční terapeutkou byla rovněž 
neúspěšná – návrhy na úpravu stravovacího režimu neakceptovala, 
i když v úvodu terapie k mírné redukci hmotnosti došlo. 

Pro dlouhodobě nedostatečnou kompenzaci (HbA1c 7,8 % dle 
IFCC) a počínající projevy polyneuropatie dolních končetin navržena 
terapie inzulínem. Pacientka odmítla krátkodobě působící inzulín 
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PŘÍKLAD JEDNODUCHÉ A BEZPEČNÉ TITRACE INZULÍNU GLARGIN (LANTUS) U OBÉZNÍ PACIENTKY…

MUDr. Viera Žáčková 
Diabetologické centrum, II. interní klinika
FN U sv. Anny v Brně
Pekařská 53, 656 91 Brno 
e-mail: viera.zackova@fnusa.cz

preprandiálně. Po delší době souhlasila s aplikací 1 dávky inzulínu na 
noc – bed time inzulín. Léčbu jsme zahájili NPH inzulínem ve 22 hodin 
v dávce 16 IU, s postupným zvýšením na 22 IU, v kombinaci s metfor-
minem (Glucophage 1 g 2krát 1 tbl). Glykemické profily se zlepšily, ale 
pacientka nedosáhla cílových hodnot ranní lačné glykémie ani lačných 
a postprandiálních hodnot v glykemickém profilu (obr. č. 1).

Při dalším zvýšení dávky inzulínu na 24 IU a následném výskytu 
symptomatické hypoglykémie v noci pacientka odmítla pokračovat ve 
stávající terapii inzulínem. Následně byla námi navržena léčba inzu-
línem glargin (Lantus) s možností využít zkušeností se samostatnou 
titrací dávek dle studie At.Lantus. 

Aplikace inzulínu glargin byla zahájena v redukované iniciální 
dávce 16 U na noc s následnou titrací dle ranní lačné glykémie (viz 
tabulka č. 1, algoritmus 2) samostatně pacientkou, s možností telefo-
nické konzultace výsledků. To znamená navýšení dávky inzulínu glargin 
o 2 jednotky každé 3 dny.

Přestože dávka inzulínu glargin byla postupně zvýšena na 30 U 
ve 22 hodin, nedošlo k žádné hypoglykemické epizodě ani nárůstu 
hmotnosti. Naopak se zlepšily hodnoty HbA1c (obr. č. 2) i glykemický 
profil (obr. č. 1).

Závěr: 
U problematických obézních diabetiků 2. typu obvykle postu-

pem doby selžou veškerá opatření vedoucí k dosažení uspokojivé 
kompenzace diabetu a nastává nutnost zavést kombinovanou terapii 
PAD s inzulínem. Využití zkušeností ze studie At.Lantus – postupné 
titrace inzulínu glargin dle titračního protokolu samostatně pacientem 
– může vést ke zlepšení compliance i kompenzace diabetu bez přírůstku 
hmotnosti a bez výskytu hypoglykemických příhod. 

Literatura: 
Davies, M., Storms, F., Schutler, S. et al. Improvement of glycemic 
control in subjects with poorly controlled type 2 diabetes: comparison 
of two treatment algorithms using insulin glargine. Diabetes Care 28, 
6: 1282–1288, 2005.

Tab. č. 1: Přehled titračních režimů inzulínu glargin (Lantus) ve studii At.Lantus

Navýšení denní dávky inzulínu glargin (Lantus) v U*:

průměrná lačná glykémie

z předchozích 3 dní

algoritmus 1: týdenní titrace

vedená lékařem**

algoritmus 2: titrace každé 3 dny

vedená pacientem**

≥5,6 – <6,7 0–2 0–2

≥6,7 – <7,8 2 2

≥7,8 – <10 4 2

≥10 6–8 2

*cílová lačná glykémie ≤5,5 mmol/l          **titrace pouze při absenci glykémie <4,0 mmol/l

Obr. č. 1: Srovnání glykemického profilu při léčbě s inzulínem 
NPH+PAD a při následné léčbě inzulínem glargin (Lantus)+PAD

Obr. č. 2: Změna HbA1c po převodu z NPH inzulínu+PAD na inzu-
lín glargin (Lantus)+PAD a jeho samostatné titraci pacientem
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Ohlédnutí…

44. Luhačovické diabetologické dny
Luhačovice, 17.–19. dubna 2008 
Karel Vízner

Rázusova přednáška na speciální téma

Čestná Rázusova přednáška byla tentokrát věnována speciálnímu 
tématu – doc. MUDr. Katarína Rašlová přednesla sdělení „Familiárny 
defektný apoB-100 na Slovensku. Sú rozdiely v prevalnecii podmie-
nené etnicky?“

Pro onemocnění zvané familiární defektní apoB-100 (FDB) jsou 
typické, stejně jako pro familiární hypercholesterolémii (FH), zvýšené 
hladiny celkového a LDL cholesterolu a tím pochopitelně i zvýšené 
riziko kardiovaskulárních onemocnění (např. 84krát větší riziko in-
farktu myokardu). FDB odlišuje od FH jen statisticky zvýšený výskyt 
šlachové xantomatózy (17 % vs. 8,2 %). U FDB je ve srovnání s FH 
pravděpodobně významnější vliv věku na hladinu cholesterolu.

Dnes je známo již více než 800 genových mutací spojených s fami-
liární hypercholesterolémií. Pro familiární defektní apoB-100 je známa 
jen jediná mutace (R3500Q) a zdá se tedy, že všichni její dnešní nositelé 
pocházejí z jediného předka. Stáří této mutace se odhaduje na 6 až 
10 tisíc let, výskyt v kavkazské populaci je asi 0,09 % a etnické rozdíly 
jsou zřejmé. Zatím se však nepodařilo přiřadit její původ Keltskému 
etniku, jak naznačují některé teorie.

Na Slovensku probíhal v roce 2003 rozsáhlý screening v rámci 
projektu MED-PED (Make Early Diagnosis – Prevent Early Deaths 
in FH) u 40letých osob. U praktických lékařů bylo vyšetřeno 2 300 
osob s cílem určit prevalenci hypercholesterolémie a její závažnost. 
V rámci screeningu byla zjišSována i frekvence FDB v populaci (2 za-
chycené případy).

V podobě kazuistického sdělení bylo toto onemocnění prezen-
továno v nedávné době i na stránkách českého tisku. Hyánek a kol. 
představili v roce 2005 případ dětského pacienta s homozygotní formou 
familiární hypercholesterolémie z defektního genu pro apoB-100 
– poprvé nalezeného v české populaci se zvýšeným kardiovaskulárním 
rizikem. Nemocná neměla žádné klinické příznaky, pouze vysokou 
hladinu celkového cholesterolu (11,7 mmol/l). Navzdory prepubertál-
nímu věku byla pro vysoké kardiovaskulární riziko zahájena efektivní 
léčba statiny.

Syllabova přednáška
– vize a úkoly české diabetologie
Syllabova přednáška přinesla ústy předsedy České diabetologické 

společnosti prof. MUDr. Milana Kvapila, CSc. analýzu léčby diabetes 
mellitus v České republice a přehled základních vizí a úkolů, před kte-
rými stojí česká diabetologie v dnešní době. Podrobná analýza terape-

utických a diagnostických dat vycházela především z aktuálních údajů 
naší největší zdravotní pojišSovny. Mezi úkoly na nejbližší období, které 
prof. Kvapil zmínil, tak patří rozšíření proplácení edukačních kódů 
a přístupnost systému edukace i pro praktické lékaře, vytvoření registru 
pacientů s diabetem, uvolnění kapacity odborných lékařů-diabetologů 
(roste počet pacientů při nezměněném počtu specialistů) spoluprací 
s odbornými lékaři, rozšíření dostupnosti vyšetření HbA1c (aktuálně je 
toto vyšetření prováděno výrazně méně často než doporučují Standardy 
ČDS), přenastavení limitů indukované péče a tím vytvoření prostoru 
pro kvalitní léčbu a další pokračování procesu standardizace odborné 
péče (definování standardů kvality péče).

Na přednášku pak navázala prezentace prof. MUDr. Jana Škrhy, 
DrSc., která doplnila výše uvedená statistická data o výsledky Epide-
miologické studie. V rámci studie byla vyhodnocena dotazníková data 
poskytnutá lékaři z diabetologických pracovišS. Šetření z roku 2006 
(36 pracovišS, 1 629 dotazníků) navázalo na výzkum z roku 2003 (79 
pracovišS, 3 626 dotazníků).

 

Diabetes aktuálně v číslech
Data VZP ukazují, že tato pojišSovna evidovala v letech 2002–2006 

více než 840 000 nemocných s diabetes mellitus (372 800 mužů a 467 700 
žen). Podle očekávání převažují osoby ve věku 55–85 let. Průměrný 
věk úmrtí diabetiků je 72,6 (muži), resp. 78,5 let (ženy). O kvalitě 
péče o diabetiky svědčí skutečnost, že tyto údaje se již velmi blíží 
průměrné době dožití v české populaci (73,5, resp. 79,7 let). Rozbor 
medikace ukazuje, že v rámci farmakoterapie PAD stoupá počet 
pacientů léčených biguanidy (přibližně o 2 % ročně), při stagnujícím 

Na tradičním místě, v tradičním čase… dubnové Luhačovické dny
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podílu nemocných léčených deriváty sulfonylurey. Stoupá podíl 
pacientů léčených inzulínem a klesá podíl nemocných bez záznamu 
o farmakologické léčbě.

Zajímavá data (pocházející ze zdrojů Diabetické asociace ČR) 
dokládají, že přímé náklady na léčbu diabetu činí v ČR 25 857 Kč/
pa cienta/rok, tj. více než 19 360 000 000 Kč ročně (při celkových 
zdravotních nákladech ČR 210 miliard korun). 63 % nákladů na péči 
o diabetiky je vynaloženo na hospitalizaci nemocných, 5 % na ambu-
lantní výkony, 19 % na předepsaný inzulín a PAD, 4 %, resp. 9 % na 
antihypertenziva, resp. hypolipidemika u diabetiků. 

Epidemiologická studie realizovaná dotazníkovým průzkumem 
prováděným diabetologickými specialisty v ČR ukázala mírné zlepšení 
metabolických parametrů českých diabetiků – stále však doporučených 
hodnot kombinovaného parametru, sestávajícího z glykovaného hemo-

globinu (do 5,3 % IFCC), krevního tlaku (130/80 mmHg), celkového 
cholesterolu (do 5 mmol/l) a triglyceridů (do 2 mmol/l), dosahuje jen 
6 % diabetiků 1. typu a 3 % diabetiků 2. typu. Oproti roku 2002 jde 
v obou případech o zlepšení o jedno procento, čísla však naznačují, 
před jak velkým úkolem diabetologové, internisté a konec konců 
i samotní pacienti stojí. Zmíněné zlepšení je dáno především lepší 
kompenzací krevního tlaku a lipidového profilu – u diabetiků 2. typu 
bylo dosaženo snížení průměrné hodnoty systolického krevního tlaku 
o 3 mmHg (z 142±16 mmHg na 139±15 mmHg) a celkového cho-
lersterolu z 5,8±2,1 mmol/l na 5,3±1,1 mmol/l. Tato změna je zřejmě 
důsledkem intenzivnější farmakoterapie hypolipidemiky a antihy-
pertenzivy. Intenzivnější léčba diabetu byla realizována především 
u diabetiků 2. typu (inzulín v roce 2002 33 %, v roce 2006 46 %; PAD 
49 % vs. 52 %, samotná dieta 31 % vs. 20 %) a přinesla lepší hodnoty 
glykémií nalačno a nevýrazně lepší postprandiální glykémie. S těmito 
výsledky kontrastují dosažené hodnoty glykovaného hemoglobinu (zde 
by však mohla být na vině spíše změna metodiky stanovení HbA1c než 
reálná změna koncentrace). 

Vyvážený odborný program
Odborný program zahrnoval krom výše zmíněných úvodních 

sdělení řadu přednášek a posterů věnovaných přehledovým i speciali-
zovaným tématům. Abstrakta těchto přednášek přináší v samostatném 
suplementu časopis DMEV. Sobotní dopoledne patřilo tradičnímu 
postgraduálnímu bloku – tentokrát na téma glykovaného hemoglobinu, 
syndromu PCOS, léčby fibrilace síní, diferenciální diagnostiky chorob 
ledvin u diabetika a autonomní neuropatie.

Cena ČDS knize Diabetes mellitus 1. typu
Těší nás, že se Česká diabetologická společnost rozhodla udělit 

ocenění za nejlepší publikaci roku knize Diabetes mellitus 1. typu, 
rozsáhlé monografii vydané loni naším nakladatelství. Slavnostní cenu a 
gratulaci výboru ČDS převzala na slavnostním zahájení Luhačovických 
diabetologických dní za kolektiv autorů pořadatelka publikace prof. 

Luhačovice jsou výbornou příležitostí k setkání s předními diabeto-
logy, možností diskutovat aktuální problémy diabetologie

Pořadatelka velké monografie Diabetes mellitus 1. typu prof. 
MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc. přebírá cenu ČDS za nejlepší 
monografii roku 2007

Předsedové partnerských diabetologických společností – SDS 
a ČDS – prof. MUDr. Marian Mokáň, DrSc., FRCP Edin. a prof. 
MUDr. Milan Kvapil, CSc. ve vzájemné diskusi
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MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc. Redakce se s radostí připojuje ke 
gratulaci pořadatelce i všem autorům publikace.

 

MOET DM2
Na plenární schůzi ČDS byl prezentován připravovaný společný 

projekt České diabetologické společnosti a Společnosti všeobecného 
lékařství pod názvem MOET DM2. Jeho cílem je získat informace 
z reálné praxe diabetologických ordinací o možnostech a výsledcích 
intenzivní implementace doporučených postupů v léčbě diabetiků. 
Ordinace, které do projektu vstoupí, budou u VZP vyvázány z pre-
skripčních limitů. Podrobnější informace i možnost registrace do 
projektu jsou dostupné na www.qsol.cz 

Diabetická asociace ČR v akci
Pod heslem „Nic neudělat již není řešení“ vystoupila se svými 

materiály také Diabetická asociace ČR. Tato nezisková organizace 
usiluje o zajištění odpovídajících příležitostí pro léčbu i prevenci dia-
betu všem občanům i subjektům, které se podílejí na péči o diabetiky. 
V Luhačovicích dali představitelé asociace k dispozici data o kvalitě 
péče o diabetiky v ČR a vyzvali lékaře ke spolupráci na mapování 
ekonomických podmínek pro poskytování léčebné péče o diabetiky.

Weight of the world aneb Kolik váží svět?
Spektrum satelitních sympozií sponzorovaných farmaceutickými 

firmami bylo letos obzvláště bohaté co do počtu a v některých přípa-
dech i co do informační hodnoty.

Presympozium organizované společností Novo Nordisk pod 
názvem „Kolik váží svět?“ bylo věnováno především problematice 
obezity v diabetologii (diabezitě). V rámci programu byl prezentován 
dlouhodobě působící analog inzulínu detemir a jeho vztah k obezitě 
– mezi charakteristiky tohoto léku patří prokázaný menší nárůst 
(v některých případech u DM 1. typu i pokles) hmotnosti ve srovnání 
s NPH inzulínem. 

Zajímavé bylo představení aktivit společnosti Stop obezitě 
(STOB), která se chystá blíže spolupracovat také s diabetology a aktu-
álně inicuje internetový kurz snižování nadváhy (istob.cz) s rozsáhlou 
databází potravin a jejich výživových hodnot.

Žhavou novinkou sympozia byl liraglutid, antidiabetikum pů-
sobící inkretinovým mechanismem (analog GLP-1). Jde o injekčně 
podávaný preparát, který si již po třech aplikovaných dávkách udržuje 
stálou hladinu při subkutánním podávání 1krát denně. Má glukózo-
-dependentní účinek (nevyvolává tedy hypoglykémie) a nezvyšuje 
tvorbu protilátek. Po 14 týdnech užívání byl v klinických studiích 
dosažen pokles hmotnosti o 1,5–3 kg, byl prokázán vliv na systolický 
tlak (pokles o 7,9 mmHg) a pokles glykovaného hemoglobinu oproti 
placebu o 1,75 % (dosažený poklesem jak pre-, tak postprandiální 
glykémie). Aktuálně je ve 3a fázi klinických studií. Na červnovém 
kongresu Americké diabetické asociace budou představeny výsledky 
léčby liraglutidem ze studie LEAD.

Nové skupiny antidiabetik, nové studie
V rámci firemních sympozií byly představeny i další nové preparáty 

ze skupiny působící inkretinovým mechanismem. Inkretiny (GLP-1 
a GIP) jsou střevní hormony, které pomáhají tělu reagovat na zvýše-
nou hladinu glukózy. Jsou vylučovány v reakci na jídlo – je-li hladina 
glukózy zvýšená, signalizují beta buňkám Langerhansových ostrůvků 
pankreatu, aby zvýšily výdej inzulínu, a alfa buňkám, aby snížily produk-
ci glukagonu. Fyziologická aktivita inkretinů je limitována enzymem 
dipeptidyl-peptidázou 4 (DPP-4), který je degraduje. Inkretinový efekt 
je snížen u diabetiků 2. typu. Proto jsou vyvíjena antidiabetika, která 
jsou schopna tento inkretinový efekt ovlivnit. V zásadě se připravují 
dvě léčebné strategie – inkretinová mimetika a analoga (analoga 
GLP-1, agonisté receptorů GLP-1) a zvyšovače inkretinů (inhibitory 
DPP-4). Nejblíže uvedení do praxe v České republice je zřejmě pero-
rální antidiabetikum sitaglipitin (Januvia společnosti MSD). Januvia 
inhibicí DPP-4 zvyšuje hladinu aktivních inkretinů a tím zlepšuje reakci 
organismu diabetika 2. typu na zvýšenou hladinu glukózy. Zvýšení 

Luhačovice hostily řadu představitelů slovenské diabetologie.
Na snímku MUDr. Marta Korecová s prezidentem Svazu diabeti-
ků Slovenska ing. Jozefem Borovkou a viceprezidentkou Andreou 
Bukovskou.

Host sympozia Novo Nordisk, Dr. Malcom Nattrass ze Selly Oak 
Hospital v Birminghamu
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sekrece inzulínu touto cestou je závislé na hladině glukózy (stejně tak 
potlačování sekrece glukagonu).

Společnost Novartis prezentovala informace o dalším inhibitoru 
DPP-4, perorálním antidiabetiku vildagliptinu (Galvus). Injekčně po-
dávaný exenatid připravuje pod firemním názvem Bayetta společnost 
Eli Lilly. 

Prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. na sympoziu sanofi-aventis 
hovořil o nových klinických studiích a z nich vyplývajících nových 
pohledech na prevenci a léčbu kardiovaskulárních onemocnění 
u diabetiků. Vývoj názorů na léčbu hypertenze (nejen u diabetiků) 
postupuje mílovými kroky a probíhající studie přinášejí stále nové 
poznatky. Jistě mezi ně patří i to, že aktuálně není u diabetiků do-
poručována vzájemná kombinace sartanu a ACE inhibitoru (naopak 
byla potvrzena vhodnost kombinace preparátu z jedné z těchto skupin 
s alfa blokátorem). Rozsah nových poznatků v této oblasti je však 
takový, že i jen výčet studií věnovaných dané problematice by přesáhl 
možnosti tohoto článku.

Sestry v diabetologii na svém jednání
Jednání Sekce sester ČDS mělo o poznání méně slavnostní podo-

bu než zasedání lékařů, zpestřené množstvím propagačních stánků 
a doprovodných akcí. Nebylo však o nic méně pracovní a dělné. Sestry, 
z nichž mnohé v předchozích dnech sledovaly také jednání lékařské 
sekce, vyslechly v průběhu pátku 21 přednášek a obhajob postero-
vých sdělení. Časopis Sestra v diabetologii byl mediálním partnerem 
sesterského jednání, a proto mohl přinést v samostatném suplementu 
abstrakta těchto přednášek. Suplementum „Luhačovice“ je stále 
k dispozici případným zájemcům z řad lékařů i zdravotních sester.

Jak to těm sestrám při diskusi sluší, že? Funkcionářky Sekce 
sester ČDS – Marie Libichová, Vladimíra Havlová a Jaroslava 
Kreuzbergová.

BioBusiness network 2008
Global bio-partnering event

16.–18. září 2008
President Wilson Hotel, Geneva

farmaceutických firem především 
z Evropy, ale zřejmě i ze vzdále-
nějších konců světa.

Na programu jsou krom dis-
kusí, kulatých stolů odborníků 
a vzájemné výměny zkušeností 

(nad tématy uplatnění nových farmaceutik na trhu, spolupráce 
s vývojovými pracovišti, firemních akvizic, otázky registrací 
a státních i nadnárodních regulací) také četné prezentace přípa-
dových studií věnované konkrétním marketingovým případům 
jednotlivých firem a farmaceutických přípravků.

kviz

O letošním babím létě se ve švýcarské Ženevě sejdou zástupci 
společností, které spojuje problematika aplikovaných biotechno-
logií. Na marketingově zaměřené konferenci se dá očekávat účast 

zpráva
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Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví
Brno 21. – 24. 10. 2008

Stěžejní kongresová témata se promítnou také do celkové 
koncepce výstavy (prostřednictvím tzv. „start up“ center). Špičkové 
výrobky českých firem představí i letos – opět formou společné 
prezentace – expozice INOVATEC, která sklidila velký úspěch 
v loňském roce.

Tradiční součástí veletrhu je segment REHAPROTEX – pře-
hlídka kompenzačních, protetických, ortopedických a rehabilitač-
ních pomůcek, doprovázená řadou dalších akcí. Ty jsou určeny jak 
lékařům a ostatním zdravotnickým pracovníkům, tak zdravotně 
postiženým i široké veřejnosti. Ve dnech 23. a 24. října proběh-
ne kongres „Fyzioterapie bez hranic“, zakončený praktickým 
workshopem. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 
připravuje mezinárodní konferenci na téma „Evropou bez bariér“ 
(22. října) a Liga za práva vozíčkářů projekt „Pro Váš úsměv“ 
pro každý veletržní den (bude se postupně věnovat zdravotně 
postiženým dětem, seniorům, dále sociálním službám a nakonec 
studiu, práci a volnému času).

V loňském roce bylo možné shlédnout na brněnském veletrhu 
expozice 535 vystavovatelů z 31 zemí světa a pořadatelé registrovali 
více než 17 000 návštěvníků. Zárukou kvality zůstávají i do budouc-
na více než 50leté zkušenosti mateřské pořadatelské společnosti 
Messe Düsseldorf s organizací podobných akcí. Pro letošní ročník 
navíc slibuje ing. Věra Menšíková, ředitelka projektu Medical Fair 
Brno/Central Europe, aktivní účast předních evropských odbor-
níků, kteří v rámci kongresového programu seznámí účastníky 
např. se svými zkušenostmi s aplikací informačních technologií 
ve zdravotnictví.

Veletrh Medical Fair by tak měl přinést řadu podnětů pro všech-
ny zdravotnické pracovníky bez ohledu na obor, v němž působí.

(bag)

Veletrh zdravotnické techniky v Brně, který se v uplynulých 
třech letech konal pod názvem HOSPIMedica, se letos představí 
pod novou značkou – MEDICAL FAIR BRNO/CENTRAL EU-
ROPE. Nový název i logo by měly ještě více propojit „mateřský“ 
veletrh MEDICA v Düsseldorfu s regionálními satelitními 
veletrhy, organizovanými v Asii, Americe, Evropě a Austrálii, 
k nimž brněnská přehlídka patří.

Návštěvníci veletrhu Medical Fair mohou stejně jako v mi-
nulých letech očekávat kromě výstavních expozic také bohatý 
odborný program. Letos bude zaměřen především na chirurgii, 
onkologii a asistovanou reprodukci:

Ve dnech 20. a 21. října proběhne 3. mezinárodní kongres 
miniinvazivní a robotické chirurgie. Pořadatelé (I. chirurgická 
klinika LF MU, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Sekce 
hrudní chirurgie a Sekce mininvazivní chirurgie České chirurgic-
ké společnosti) připravili v rámci programu kongresu Sympozium 
hrudní chirurgie s mezinárodní účastí, Sympozium miniinvazivní 
a robotické chirurgie v kolorektální, bariatrické, cévní chirurgii, 
urologia a varia, Sympozium miniinvazivní a robotické chirurgie 
pro instrumentářky a sestry a Specializační kurz laparoskopické 
a robotické resekce tlustého střeva.

Následující veletržní den, 22. říjen, bude (mimo jiné) „Dnem 
technologií reprodukční medicíny“ – odborným garantem Me-
zinárodního symposia DETERM je Gynekologicko-porodnická 
klinika LF MU a FN v Brně.

Dne 23. října se poprvé v rámci veletrhu uskuteční Den on-
kologických technologií (DOT) – celodenní sympozium na téma 
„Novinky v laboratorních metodách pro onkologii“. Jeho spolupo-
řadateli jsou Masarykův onkologický ústav a LF MU v Brně.

Přestože diabetologie není v letošním programu veletrhu 
Medical Fair zdůrazňována, lze zde nalézt řadu odborných akcí, 
které přímo nebo volněji souvisejí právě s tímto oborem.  21. října 
se koná 9. mezinárodní podiatrické sympozium, spolupořádané 
Českou podiatrickou společností. O den později organizuje 
Česká společnost pro léčbu rány sympozium Pacient a chronická 
rána – hledání důvodů selhávání terapie („Multidisciplinární 
přístup v komplexní léčbě ran“). Jeho tématem budou nehojící 
se chronické rány – problém celkových onemocnění, onkologie, 
metabolický rozvrat, infekce, cévní onemocnění, nutrice. A do 
třetice – na pátek 24. října připravila sekce sester České diabe-
tologické společnosti svůj Diabetologický kongres.

Podrobnější informace o všech doprovodných akcích je 
možné získat na internetových stránkách (www.medicalfair.cz).

pozvánka

abstrakta na www.geum.org/diakazuistiky
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VIII. český pediatrický kongres s mezinárodní účastí
25.– 27. 9. 2008
DKO Jihlava

Lékařská sekce – Endokrinologie
Téma: Praktická dětská endokrinologie pro PLDD

� Poruchy sestupu varlat v ordinaci PLDD
� Problematika štítné žlázy pro PLDD
� Hrozí i českým dětem epidemie obezity?
� Poruchy pubertálního vývoje v ordinaci PLDD
� Nové možnosti léčení dětí s malým vzrůstem
� Osteoporóza u dětí
� Pozdní endokrinní následky protinádorové léčby

Koordinátor: prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. (Jan.Lebl@lfmotol.cuni.cz)

Sekretariát kongresu: B/P/P, Bořek Procházka, Dětská 4617, 760 05 Zlín 5, tel.: 577 219 803, fax: 577 001 465,
e-mail: produkce@bpp.cz
On-line registrace: www.bpp.cz/pediatrie2008 (přihlášku k pasivní účasti je třeba zaslat do 31. srpna 2008).

pozvánka
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Jan Jiskra, Radka Doležalová, Eva Kotrlíková, 
Jaromír Křemen, Marie Antošová, Zdena 
Límanová
3. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn:
Je popsán případ akutně vzniklé těžké hyponatrémie a hypoosmolality u mladého muže po trau-

matu hlavy. Příčinou byl potraumatický syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu 
(SIADH). Přes poskytnutou resuscitační, metabolickou a neurologickou péči se rozvinul mozkový 
edém a došlo k těžkým hypoxicko-ischemickým změnám v šedé hmotě obou mozkových hemisfér 
a v mozkovém kmeni. Zatímco primární endokrinologická porucha se v průběhu 3 měsíců zcela 
upravila, klinickým korelátem závažných ireverzibilních změn mozku je apalický syndrom.

Summary:
The posttraumatic syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion with severe 

consequences 
We describe a case of acutely developed severe hyponatremia and hypoosmolality in the young 

male after the head trauma. The cause was the posttraumatic syndrome of inappropriate antidi-
uretic hormone secretion (SIADH). Despite of the resuscitation, metabolic and neurological care 
the brain edema and severe hypoxic-ischemic changes in the grey matter of both hemispheres and 
brain pons developed. While primary endocrinologic impairment has completely ceased within next 
three months, the severe irreversible changes of the brain correlate with the apalic syndrome.

Jiskra, J., Doležalová, R., Kotrlíková, E., Křemen, J., Antošová, M., Límanová, Z. Potraumatický syndrom 
nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu se závažnými následky. Kazuistiky v diabetologii 6,
č. 2 – Endokrinologie: 22 –26, 2008.

Potraumatický syndrom nepřiměřené 
sekrece antidiuretického hormonu
se závažnými následky

Klíčová slova:

� syndrom nepřiměřené 
sekrece antidiuretického 
hormonu (SIADH)

� trauma hlavy

Key words:

� syndrome of inappropriate 
antidiuretic hormone 
secretion (SIADH)

� head trauma

Úvod:

Poruchy hypotalamu a hypofýzy po traumatech mozku nejsou 
vzácnými nálezy. Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického 
hormonu (SIADH) se podle různých sestav vyskytne u vážných moz-
kových traumat (které si vyžádají hospitalizaci) v 2,3 až 36,6 % případů 
(Agha et al. 2004 et 2005; Becker et al. 1973; Born et al. 1985; Doczi 
et al. 1982; Twijnstra et Minderhoud 1980; Čáp 2006). U lehkých 
mozkových traumat typu otřesu mozku však výskyt není přesně znám. 
I když je tato hormonální porucha téměř vždy plně reverzibilní během 
několika týdnů či měsíců, její nepoznaný akutní vznik může mít pro 
postižené katastrofální následky. V článku je popsán případ mladého 
muže, u kterého pozdě diagnostikovaná kritická hyponatrémie na 
podkladě SIADH vedla k mozkovému edému, hypoxicko-ischemic-
kému poškození mozku a apalickému syndromu. 

Kazuistika:

25letý muž bez zvláštností v rodinné a osobní anamnéze, student 
vysoké školy. 22. ledna v ebrietě upadl v restauraci na WC a udeřil 
se do hlavy. Na události měl amnézii, domů se dostal s doprovodem. 
Druhý den ráno byl pro trvající cefaleu ambulantně vyšetřen chirurgem 
a neurologem včetně elektroencefalografie (EEG) a RTG hlavy. Obojí 
bylo bez patologického nálezu. 24. ledna proběhlo kontrolní neuro-
logické vyšetření a počítačová tomografie (CT) mozku (obrázek č. 1) 
– obojí znovu s normálním nálezem. Dne 25. ledna bylo pro nauzeu, 
zvracení, vomitus, vertigo a cefaleu provedeno další endokrinologické 
vyšetření. Stav byl uzavřen jako „postkomoční syndrom“. Pacientovi 
byla doporučena antiemetika, analgetika a anxiolytika a zvýšení příjmu 
tekutin (zvýšení příjmu tekutin bez ohledu na pocit žízně se později 
ukázalo být důležitým patofyziologickým momentem). Během 4 dnů 
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po úrazu byl pacient vyšetřen třikrát neurologem, bylo provedeno 
RTG hlavy, CT mozku a EEG (vše s normálním nálezem), pacient 
však nebyl ani jednou vyšetřen laboratorně.

26. ledna byl pacient nalezen doma rodiči v bezvědomí s chrčivým 
dýcháním. Lékařem rychlé záchranné pomoci byl intubován a přijat na 
anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO). Objektivní nález při 
přijetí je v tabulce č. 1. Ve vstupním laboratorním vyšetření byla zjiš-
těna kritická hyponatrémie (98 mmol/l), hypochlorémie (71 mmol/l) 
a hypoosmolalita séra (tabulka č. 2). Na CT mozku byl edém a susp. 
tumor v oblasti epifaryngu. Po přijetí byla pacientovi poskytnuta kom-
plexní intenzivní a resuscitační péče a neuroprotektivní režim. Byla 
zahájena korekce vnitřního prostředí hypertonickými roztoky NaCl: 
během 72 hodin vzestup natrémie z 98 na 127 mmol/l, chlorémie z 71 
na 95 mmol/l a osmolalita séra z 209 na 260 mmol/kg. Na kontrolním 
CT mozku 28. ledna (dva dny po přijetí) byla patrná regrese edému.
30. ledna byla provedena magnetická rezonance (MR) mozku s ná-
lezem drobného subdurálního hematomu frontoparietálně vlevo 
(6–8 mm) a drobného kontuzního ložiska frontopolárně vlevo.
31. ledna byl učiněn pokus o částečné odtlumení, při kterém se pa-
cient budil do neklidu a extenze, proto ten samý den byla založena 
tracheostomie. Bylo vysloveno podezření na paraneoplastický syndrom 
nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH), a proto byla 
1. února provedena biopsie z tumoru v epifaryngu (později histologicky 
uzavřeno jako perzistentní nosní mandle) a týž den celotělové CT bez 
nálezu neoplazie. 3. února po opětovném odtlumení pacient spontánně 
ventiloval, trvalo však bezvědomí s extenční reakcí. 8. února lumbální 
punkce s normálním nálezem. V dalším průběhu byl laboratorně 
stále patrný sklon k hyponatrémii (125–130 mmol/l) a narůstající 

odpady sodíku v moči při korekci natrémie hypertonickými infuzemi 
(39…205…235…260 mmol/l) (obrázek č. 2).

9. února byl pacient přeložen z ARO na metabolickou jednotku 
intenzivní péče. Zde vyloučen hypokortikalismus, hypotyreóza a poz-
ději i deficit dalších hypofyzárních hormonů. Dále korigována natré-
mie a osmolalita. Stav uzavřen jako akutně vzniklý potraumatický 
syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu (SIADH). 

Obr. č. 1: CT mozku dva dny po úrazu – ještě normální nález

Tab. č. 1: Objektivní nález při přijetí na ARO

•  bezvědomí („Glasgow coma scale“ 3)

•  neurologicky bez lateralizace

•  ameningeální

•  krevní tlak 140/90 mmHg, puls 75/min, pravidelný

•  oběhově kompenzovaný

•  bez známek dehydratace

•  centrální žilní tlak +5 cm vody

Tab. č. 2: Vstupní laboratorní vyšetření

•  natrium 98 mmol/l

•  kalium 4,4 mmol/l

•  chloridy 71 mmol/l

•  kalcium celkové 1,9 mmol/l

•  anorganické fosfáty 0,6 mmol/l

•  magnézium 0,59 mmol/l

•  osmolalita séra 209 mmol/kg

•  urea 1,9 mmol/l

•  kreatinin 55 µmol/l

•  bilirubin celkový 22,1 µmol/l

•  ALT 0,56 µkat/l

•  AST 0,68 µkat/l

•  GMT 0,35 µkat/l

•  celková bílkovina 69 g/l

•  albumin 34 g/l

•  cholesterol 3,1 mmol/l

•  triglyceridy 0,52 mmol/l

•  glukóza 6,42 mmol/l

•  C-reaktivní protein 15,3 mg/l

•  kreatinkináza 10,88 µkat/l

•  CK-MB 0,62 µkat/l

•  ethanol 0,0 g/l

•  acidobazická rovnováha v normě

•  osmolalita moči 491 mmol/kg

•  krevní obraz a koagulace v normě

0

50

100

150

200

250

1. 3. 5. 6. 8. 12. 14.

N
at

ri
u

m
 (

m
m

o
l/l

)

Dny

sérum

moč

Obr. č. 2: Koncentrace sodíku v séru a moči v průběhu léčby
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SIADH a traumatu mozku (obrázek č. 4). Během další tříměsíční 
hospitalizace na neurologické JIP se normalizovala natrémie a osmo-
lalita a pacient byl poté přeložen na oddělení chronické resuscitační 
a intenzivní péče s diagnózou apalický syndrom.

Diskuse:
SIADH (syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hor-

monu, Schwartz-Bartterův syndrom) je definován jako nepřiměřená 
(vzhledem k aktuálnímu stavu metabolismu vody a sodíku) sekrece 
antidiuretického hormonu (vasopresinu). Patofyziologické mecha-
nismy rozvinutého syndromu SIADH s diluční hyponatrémií jsou na 
obrázku č. 5. Diagnostická kritéria a nejčastější příčiny jsou v tabul-
kách č. 3 a 4.

Nejdůležitější otázka plynoucí z této kazuistiky je, zda bylo možné 
nějakým způsobem předejít závažným trvalým následkům u tohoto 
pacienta. Neboli – mohlo se něco udělat jinak a lépe?

1. Pacient měl být dříve laboratorně vyšetřen
Přetrvávají-li po traumatu hlavy varovné příznaky, musí být prove-

POTRAUMATICKÝ SYNDROM NEPŘIMĚŘENÉ SEKRECE ANTIDIURETICKÉHO HORMONU…

Obr. č. 3: Rozsáhlé hypoxicko-ischemické změny na magnetické 
rezonanci mozku (měsíc po úrazu)

Obr. č. 4: Sled patofyziologických událostí vedoucích od traumatu 
mozku k apalickému syndromu

hypoxicko-ischemické poškození mozku

apalický syndrom

edém mozku

SIADH, zvýšený příjem vody

trauma

Obr. č. 5: Patofyziologický podklad syndromu nepřiměřené sekrece 
antidiuretického hormonu (SIADH)

regrese edému
mozku, adaptace

euvolémie, diluční
hyponatrémie

edém mozku

nadprodukce ADH

hypervolémie natriuretické peptidy
(„sodium escape“)

idiogenní osmotické
molekuly v mozku

příjem izotonické či
hypotonické tekutiny

(vody)

Postupně se upravil somatický stav, obnovila se suficientní spontánní 
ventilace, přetrvávala však porucha vědomí charakteru vigilního 
kómatu. Proto byl pacient 17. února přeložen na neurologickou JIP. 
Tam byly 27. února na MR mozku popsány rozsáhlé difúzní změny 
v šedé hmotě obou hemisfér a v mozkovém kmeni plně slučitelné 
s hypoxicko-ischemickým postižením mozku (obrázek č. 3). 

Stav byl uzavřen jako apalický syndrom při rozsáhlém hypoxickém 
postižení mozku, jehož primární příčinou byl otok mozku v důsledku 

Bartter Frederick Crosby (1914–1983) – americký lékař. Narodil se v Manile na Filipínách, kde jeho otec působil jako misionář. Vystudoval Harvard, za války byl činný ve zdravotní službě 
a poté do začátku padesátých let pracoval na endokrinologickém oddělení Massachusettské všeobecné nemocnice. Později působil jako endokrinolog v National Institute of Health v Bethesdě. 
Profesorem se stal na University of Texas Health Science Center. 

Schwartz William Benjamin (1922) – americký kardiolog.

Shy George Milton (1919–1967) – americký neurolog. Vystudoval na University of Oregon, za 2. světové války sloužil v americké armádě v Itálii. Po válce získával zkušenosti v neurologii 
v Londýně a Torontu. V roce 1947 se stal členem britské Royal College of Physicians. Pracoval na neurologických odděleních University of Pennsylvania, v New York Neurological Institute 
i jako ředitel National Institute of Neurological Diseases v Bethesdě. Mezi oblasti jeho zájmu patřila také nukleární medicína a neurosvalová onemocnění. Je spoluautorem Atlas of Muscle. 
S jeho jménem je spojen Shy-Dragerův syndrom, Shy-Gonatasův syndrom, Shy-Magee syndrom.

Drager Glen Albert (1917–1967) – americký lékař. Baylor College of Medicine, Houston. V roce 1960 spolu s G. M. Shyem publikoval popis syndromu, který dnes nese jeho jméno (Shy-
-Drager sy).
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deno základní laboratorní vyšetření, aby by včas zachycen minerálový 
rozvrat jako možný důsledek SIADH či jiných poruch hypotalamu 
a hypofýzy, které po traumatech mozku nejsou vzácné.

SIADH se podle různých studií vyskytne u 2,3 až 36,6 % případů 
traumatického poškození mozku (Agha et al. 2004 et 2005; Becker et 
al. 1973; Born et al. 1985; Doczi et al. 1982; Twijnstra et Minderhoud 
1980; Čáp 2006). U 82 % případů se SIADH vyvinul během 7 dnů po 
mozkovém traumatu (54 % 1.–2. den a 38 % 3.–7. den) (Agha et al. 
2004). Téměř vždy dojde do 6 měsíců k úplné normalizaci sekrece va-
sopresinu (Agha et al. 2005; Čáp 2006). Frekvence dalších abnormalit 
hypotalamu a hypofýzy po mozkových traumatech je v tabulce č. 5. 

POTRAUMATICKÝ SYNDROM NEPŘIMĚŘENÉ SEKRECE ANTIDIURETICKÉHO HORMONU…

Doporučení České endokrinologické společnosti ČLS JEP pro 
mozková traumata zahrnují (tabulka č. 6): 1) časně po úrazu vyšetření 
Na+, volného tyroxinu (FT4) a kortizolu v séru (plazmě) a sledování 
diurézy, 2) za 6 a 12 měsíců vyšetření Na+, kortizolu, prolaktinu 
a IGF-1 (insulin like growth factor 1) v séru (plazmě), osmolality 
séra a moči, sledování diurézy a ve vybraných případech i inzulínový 
test. U mužů navíc testosteron a SHBG (sexual hormone binding 
globulin) a u žen zhodnocení menstruačního cyklu, event. vyšetření 
LH (luteinizačního hormonu), FSH (folikulostimulačního hormonu) 
a estradiolu (Čáp 2006).

2. Pacientovi zřejmě uškodil nucený zvýšený příjem tekutin 
(vody)

Na rozvoji těžké diluční hyponatrémie se vedle akutně vzniklého 
SIADH paradoxně podílel i nucený zvýšený perorální příjem tekutin 
(bez ohledu na pocit žízně) v přítomnosti hypervasopresinismu. Dobře 
míněná rada se tak ukázala být v tomto případě kontraproduktivní. Je 
třeba mít na paměti, že ne vždy je zvýšený příjem tekutin (vody) zdraví 
prospěšný. Jednou ze situací, kdy zvýšený příjem tekutin (vody) může 
pacienta bezprostředně ohrozit, je SIADH.

3. Mělo být postupováno jinak v léčbě mozkového edému 
a nitrolební hypertenze?

Možnosti v léčbě potraumatické nitrolební hypertenze a mozko-
vého edému jsou shrnuty v tabulce č. 7. V tomto případě byla snaha 
postupovat v léčbě kauzálně – korigovat hyponatrémii jako primární 
příčinu. Při léčbě hyponatrémie se postupovalo podle všeobecně 
uznávaných doporučení. Pacient byl léčen hypertonickými roztoky 
NaCl tak, aby docházelo ke korekci natrémie asi 0,4 mmol/hodinu. 
Rychlejší korekce je zatížena rizikem pontinní a extrapontinní mye-
lolýzy (centrální demyelinizační syndrom), která se nejčastěji vyvíjí 
2–4 dny po korekci hyponatrémie, diagnostikuje se na MR a klinicky 
se projevuje bezvědomím a křečemi. Podle údajů Sternse a spol. z roku 
1994 se riziko neurologických komplikací zvyšuje při korekci natré-
mie rychlejší než 0,6 mmol/l. Navíc, trvá-li hyponatrémie déle než 24 
hodin, tvoří se v mozkových buňkách osmoticky aktivní tzv. idiogenní 

Tab. č. 3: Diagnostická kritéria syndromu nepřiměřené sekrece 
antidiuretického hormonu (SIADH)

•  diluční hyponatrémie <130 mmol/l

•  hypoosmolalita séra <270 mmol/l

•  osmolalita moči vyšší než osmolalita séra

•  euvolémie (nepřítomnost hypovolémie nebo otoků)

•  renální exkrece sodíku >30 mmol/l

•  normální funkce ledvin, nadledvin a štítné žlázy

Tab. č. 4: Příčiny syndromu nepřiměřené sekrece antidiuretického 
hormonu (SIADH) (Baylis 1995)

•  nádory – karcinomy (bronchogenní, pankreas atp.), 
thymom, mezoteliom, lymfomy a leukémie, karcinoid

•  nemoci CNS – traumata, abscesy, tumory, meningitida, 
encefalitida, krvácení, polyradikuloneuritida, 
hydrocefalus, porfyrie, epilepsie, Shy-Dragerův syndrom

•  plicní nemoci – pneumonie, TBC, cystická fibróza, 
empyém, pneumothorax, astma

•  léky – vasopresin a jeho analoga, oxytocin, 
chlorpropamid, klofibrát, cytostatika, thiazidy, 
fenothiaziny, inhibitory MAO

•  jiné – idiopatický, psychózy, delirium tremens

Tab. č. 5: Poruchy hypotalamu a hypofýzy po traumatech mozku

•  diabetes insipidus
     - těžký 3 %
     - lehký 21–26 %

•  SIADH 2–37 %

•  hypopituitarismus 33–50 %

•  deficit GH 17,6 %

•  deficit gonadotropinů 13,4 %

•  deficit ACTH 8,4 %

•  deficit TSH 4,3 %

SIADH – syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu, GH – růstový 
hormon, ACTH – adrenokortikotropní hormon, TSH – tyreotropní hormon

Tab. č. 6: Doporučení endokrinologických vyšetření České endokri-
nologické společnosti ČLS JEP pro mozková traumata

•  časně po úrazu:
     - natrémie v séru
     - FT4 a kortizolu v séru
     - sledování diurézy

•  za 6 a 12 měsíců:
     - natrémie v séru
     - kortizol, prolaktin a IGF-1 v séru
     - osmolalita séra a moči
     - sledování diurézy
     - ve vybraných případech inzulínový test
     - u mužů navíc testosteron a SHBG
     - u žen zhodnocení menstruačního cyklu, event. vyšetření
       LH, FSH a estradiolu v séru 

FT4 – volný tyroxin, IGF-1 – insulin like growth factor 1, SHBG – sexual hormone 
binding globulin, LH – luteinizační hormon, FSH – folikulostimulační hormon
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molekuly, které samy zredukují stupeň edému mozku. Na druhou 
stranu případná pontinní myelolýza může být reverzibilní, zatímco 
následky akutně vzniklého edému mozku byly v tomto případě trvalé. 
Navíc logická úvaha velí: korigovat tak rychle, jak rychle hyponatrémie 
vznikla (u rychle vzniklé korigovat rychle, u dlouhodobě se rozvíjející 
korigovat postupně). V teoretické rovině lze spekulovat, že by včasná 
rychlá korekce hyponatrémie mohla vést k rychlejší regresi edému 
a nedošlo by k tak závažnému trvalému poškození mozku. Tak jako 
tak by však rychlá korekce musela být zahájena do 24 hodin od akutně 
vzniklé hyponatrémie, což v tomto případě stejně nebylo splněno. 
Lze tedy uzavřít, že bylo postupováno správně, když byla natrémie 
korigována pomalu (0,4 mmol/l).

V tabulce č. 7 jsou tučně zvýrazněny možnosti léčby potraumatické 
nitrolební hypertenze (mozkového edému), které u tohoto pacienta ne-
byly využity. Faktem je, že regrese edému byla i tak relativně rychlá (36 
hodin po zahájení terapie došlo k regresi edému). Tudíž nelze posoudit, 
zda by využití některých z dalších možností příznivě ovlivnilo rozvoj 
ireverzibilních mozkových změn. Nicméně neurochirurgické metody 

by měly být k monitoraci a léčbě nitrolební hypertenze a mozkového 
edému na podkladě akutního potraumatického SIADH využívány 
(především monitorace intracerebrálního tlaku). 

Závěr:
SIADH se u závažných mozkových traumat vyskytuje asi v 2,3 až 

36,6 % případů. Může se však vyskytnout i u zdánlivě „banálního otřesu 
mozku“ a pokud není včas diagnostikován a léčen, může mít fatální 
následky. Proto ve všech případech tzv. „postkomočního syndromu“ 
musí být provedeno laboratorní vyšetření k vyloučení poruchy meta-
bolismu sodíku a vody. 

Literatura:
Agha, A., Sherlock, M., Phillips, J. et al. The natural history of post-
-traumatic neurohypophysial dysfunction. Eur J Endocrinol 152, 3: 
371–377, 2005.
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tion after traumatic brain injury. J Clin Endocrinol Metab 89, 12: 
5987–5992, 2004.
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Tab. č. 7: Léčba potraumatické nitrolební hypertenze (edému 
mozku)

•  poloha s elevací hlavy

•  adekvátní ventilace (umělá plicní ventilace s udržením 
CO2 u dolní hranice normokapnie – 4,66 kPa)

•  analgosedace, event. myorelaxace

•  adekvátní systémová perfuze

•  normotermie event. řízená hypotermie, adekvátní nutrice, 
prevence stresového vředu

•  hypertonické roztoky NaCl (10% NaCl, 50 ml/30 minut 
i. v.)

•  zevně komorová drenáž, monitorace intracerebrálního 
tlaku a evakuace likvoru

•  Manitol (20 Manitol, 0,25–1,0 g  /kg  /20 minut i. v., možno 
podat opakovaně à 2–6 hodin při osmolalitě séra do 
320 mosm/l)

•  agresivní ventilace s hypokapnií

•  thiopental

•  dekompresivní kranioektomie

Tučně jsou zvýrazněny možnosti léčby potraumatické nitrolební hypertenze (moz-
kového edému), které u tohoto pacienta nebyly využity.

MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.
3. interní klinika 1. LF UK a VFN
U nemocnice 1
128 08 Praha 2 
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Souhrn:
Autoři popisují vzácný případ obstrukce horních polykacích a dýchacích cest ve spojení s ek-

topickou linguálně uloženou štítnou žlázou. Vedle etiopatogenetického rozboru a symptomatologie 
se článek zabývá diagnostikou a terapií tohoto onemocnění.

Summary:
Ectopic lingual thyroid gland – an unusual cause of the swallowing and breathing pathways 

obstruction 
The authors describe the unusual case of the obstruction of the upper swallowing and brea-

thing pathways associated with the ectopic, lingually situated thyroid gland. Additionally to the 
etiopatogenic analyze and sings and symptoms of this condition, the diagnosis and therapy are 
also discussed in this article.

Dufek, Z., Školoudík, L., Čelakovský, P., Podhola, M., Růžička, J. Ektopická linguální štítná žláza 
– neobvyklý případ obstrukce polykacích a dýchacích cest a jeho řešení. Kazuistiky v diabetologii 6, 
č. 2 – Endokrinologie: 27 –30, 2008.
Převzato z časopisu Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL 2/2008.

Ektopická linguální štítná žláza – 
neobvyklý případ obstrukce polyka-
cích a dýchacích cest a jeho řešení

Klíčová slova:

� obstrukce dýchacích cest

� ektopická štítná žláza

� suprahyoidní faryngotomie

Key words:

� the breathing pathways 
obstruction

� the ectopic thyroid gland

� the suprahyoidal 
pharyngotomy

Úvod:

Štítná žláza se zakládá ve 4. týdnu embryonálního života ve fa-
ryngeální části primárního střeva ventrálně v krajině, která odpovídá 
v dospělosti foramen coecum jazyka. Při sestupu základu štítné žlázy 
(ŠŽ) do místa jejího definitivního pretracheálního uložení zůstává 
v této dráze kanálek vystlaný epitelem, označovaný jako ductus thyreo-
glossus. Jeho horní část (ductus lingualis) sahá od foramen coecum 
k jazylce, dolní (ductus thyreoideus) od jazylky ke štítné žláze. V 5. 
týdnu života ductus běžně zaniká. V některých případech neobliteruje, 
pak může vzniknout cysta nebo sekundárně i píštěl ve střední čáře na 
krku (Pellant 1976). Perzistence thyreoglosálního duktu je udávána 
až v 7 % případů (Chandra et al. 2001).

Ektopie (ekto – jiný, druhý, topie – místo) štítné žlázy vyjadřuje její 
umístění na neobvyklém, atypickém místě. Tyto případy jsou vzácností, 
do roku 2000 je uváděno v české a slovenské literatuře 9 případů takto 
lokalizované ŠŽ (Astl et al. 2000). První linguální ektopie štítné žlázy 
byla popsána Hickmanem v roce 1869, autor ve svém článku hovoří 
o štítné žláze na kořeni jazyka (Tojo 1998). Nejčastější ektopií ŠŽ je 

její linguální pozice, popisovaná až v 90 % případů. Méně často se 
může jednat o polohu sublin guální, thyreoglosální a intralaryngeální 
(Basaria et al. 2001; Tincani et al. 2004). 

V literatuře je uváděno i raritní uložení ŠŽ v jícnu, perikardu, 
mediastinu, žlučníku, retroperitoneu, oblasti tureckého sedla a na 
bránici (Tincani et al. 2004; Yoon et al. 2007). Klinicky se ektopická 
linguálně uložená ŠŽ projevuje obstrukcí polykacích a dýchacích 
cest. Postupným růstem útvaru na kořeni jazyka dochází ke vzniku 
huhňavosti a může se objevit i krvácení, u dětí někdy dochází k inspi-
račnímu stridoru až k akutní nádechové dušnosti (Tincani et al. 2004). 
U linguálních ektopií ŠŽ bývá nejčastěji popisována hypotyreóza (Tojo 
1998), výjimečně může být zvýšená funkce takto lokalizované štítné 
žlázy (Abdallah-Mata et al. 2002).

Kazuistika:
Na naše pracoviště byla přijata koncem roku 2007 čtyřiatřicetiletá 

žena s linguálně umístěnou strumou (obr. č. 1). Na netypicky umístě-
nou štítnou žlázu upozornily intubační obtíže, které se objevily během 
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EKTOPICKÁ LINGUÁLNÍ ŠTÍTNÁ ŽLÁZA – NEOBVYKLÝ PŘÍPAD OBSTRUKCE POLYKACÍCH A DÝCHACÍCH CEST…
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císařského řezu v roce 2005. Následné endokrinologické vyšetření 
včetně aspirační biopsie a magnetické rezonance (MR) potvrdilo 
diagnózu hypofunkční linguální ŠŽ bez přítomnosti v její typické 
pretracheální lokalitě. Endokrinologem byla doporučena hormonální 
terapie levothyroxinem (Letrox). V průběhu dvouletého sledování na 
endokrinologii i přes hormonální blokádní terapii došlo k postupnému 
narůstání ektopické žlázy s dysfagickými obtížemi, váhovým úbyt-
kem a intermitentní klidovou dušností v době infektů horních cest 
dýchacích. Z důvodu obstrukce dýchacích a polykacích cest žlázou 
endokrinolog doporučil její chirurgické odstranění a pacientka byla 
odeslána na naše pracoviště.

ORL vyšetření a MR prokázaly kulovitou rezistenci o průměru 
do 45 mm (obr. č. 1, 2, 3). Lokální nález na kořeni jazyka indikoval 
zákrok ze zevního přístupu – suprahyoidní faryngotomii s přechodným 
zajištěním dýchacích cest (obr. č. 4, 5).

Na začátku výkonu byla provedena mediální tracheostomie a pa-
cientka přeintubována tracheostomatem. Potom ve výši hyothyreoidní 

Obr. č. 1: Pohled do orofaryngu – kulovité vyklenutí na kořeni jazy-
ka je tkáň linguální štítné žlázy

Obr. č. 2: Kulovitý ohraničený útvar na kořeni jazyka je ektopickou 
štítnou žlázou. Zobrazení MR v sagitální projekci, T2 vážený obraz

Obr. č. 3. MR, hyperintezní kulovitá tkáň ektopické štítné žlázy na 
kořeni jazyka v T1 váženém zobrazení, sagitální projekce

Obr. č. 4: Místo zevního přístupu k ektopické štítné žláze, dýchací 
cesty zajištěny tracheostomií
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membrány mobilizovány kožně-svalové laloky s obnažením jazylky 
a oddělením suprahyoidních svalů. Polykací cesty byly otevřeny ve výši 
epiglotických valekul, nahmatána ektopická ŠŽ vtlačující se do kořene 
jazyka. Žláza odstraněna za pomoci harmonického skalpelu. Na závěr 
výkonu zavedena nazogastrická sonda a naloženy fixační stehy, kterými 
byl přitažen kořen jazyka k jazylce. Postupně šita rána v jednotlivých 
anatomických vrstvách, zaveden Redonův odsavný drén.

Operace a pooperační období bez komplikací. Na dobu čtyř dní 
byly polykací cesty zajištěny nazogastrickou alimentační sondou. Do 
týdne bylo možné pacientku dekanylovat a sedmý pooperační den 
odstranit stehy z klidné rány na krku. Histologicky byla verifikována 
tkáň ŠŽ bez typického pouzdra a bez maligních struktur. Pacientka 
byla propuštěna 10. den po operaci. Při první kontrole za měsíc od 
propuštění byl defekt na kořeni jazyka vyhojen, operační rána zevně 
na krku i v místě dočasné tracheostomie zahojena. Polykací obtíže u pa-
cientky vymizely do 5. měsíce po operaci. Nemocná je nadále sledována 
endokrinologem v místě bydliště a užívá hormonální substituci.
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Obr. č. 5: Linguální štítná žláza těsně před exstirpací – v dolní části 
operačního pole je vidět jazylka

Obr. č. 6: Preparát odstraněné ektopické linguální štítné žlázy

Obr. č. 7: Histologický preparát (barvený hematoxylinem eozinem) 
na řezu jsou typické struktury štítné žlázy, které volně přecházejí 
do svalstva kořene jazyka; není patrno pouzdro štítné žlázy

Diskuse:

Linguální ektopie štítné žlázy je charakteristická svou přítomností 
ve střední části kořene jazyka mezi hrazenými papilami a epiglotis. 
Její rozšíření je asi 1:100 000, 3–7krát častěji se vyskytuje u žen (Astl 
et al. 2000; Basaria et al. 2001; Yoon et al. 2007). Nejčastěji bývá 
diagnostikována ve věku okolo 40 let. U 70–75 % takovýchto ektopií 
se nezjistí eutopická tkáň ŠŽ pretracheálně (Basaria et al. 2001). Tyto 
skutečnosti potvrzuje i náš kazuistický případ.

Podrobná histologická vyšetření linguálně uložených štítných žláz 
prokazují jejich inkompletní nebo špatně definované pouzdro (Basaria 
et al. 2001). Také v případě naší pacientky histopatolog zjistil, že od-
straněná štítná žláza je bez typického pouzdra a její tkáň volně přechází 
do příčně pruhované svaloviny kořene jazyka (obr. č. 7). 

V patogenezi vzniku ektopie štítné žlázy někteří autoři předpo-
kládají vliv antityreoidálních mateřských imunoglobulinů a genetické 
mutace (transkripce faktorů TTF-1, TTF-2), kdy dochází k narušení 
vývoje žlázy a tím i k jejímu chybnému uložení (Tojo 1998). Závažné 
je zjištění ektopicky uložených papilárních, folikulárních i dlaždico-
buněčných karcinomů (Pérez et al. 2003).

Ze zobrazovacích vyšetření je v diagnostice ektopií ŠŽ nejvhodnější 
vedle klasického CT s kontrastem především MR (Takashima et al. 

2001). V T1 váženém zobrazení se jeví žláza jako izo- až hyperintenz-
ní k okolní tkáni (obr. č. 3), v T2 váženém obraze je hypointenzní 
(obr. č. 2), bez infiltrace do okolních anatomických struktur (Taka-
shima et al. 2001). Terapie linguálních štítných žláz závisí na velikosti 
tumoru a tím přímo na intenzitě klinických obtíží pacienta. Jedná se 
především o dysfagické a dechové obtíže, může docházet k lokálnímu 
krvácení či vzniku zavřené huhňavosti (Tincani et al. 2004). Primárně 
je vhodná hormonální terapie k ovlivnění růstu ektopické štítné žlázy 
supresí thyreostimulujícího hormonu. 

Dispenzární péči zajiškuje endokrinologické pracoviště jednou 
za tři měsíce, v období metabolických změn (puberta, těhotenství) by 
měly být intervaly sledování pacientů kratší (Kumar et al. 2004; Tojo 
1998). Při neúspěchu konzervativní terapie je indikován chirurgický 
zákrok. Jednoznačnou indikací k chirurgickému postupu je podezře-
ní na maligní proces z aspirační biopsie nebo histologicky ověřená 
malignita (Tojo 1998). Alternativou chirurgického výkonu je podání 
radioaktivního jódu u pacientů, kteří primárně chirurgický zákrok 
odmítli (Kumar et al. 2004). Zvolený chirurgický přístup závisí pře-
devším na velikosti ektopické žlázy. V případě intraorálního přístupu 
je doporučováno zajištění dýchacích cest fibroendoskopickou intubací 
(Tincani et al. 2004). Pokud je masa tumoru větší, je přínosné vzhledem 
k vyšší pravděpodobnosti peroperačních a pooperačních komplikací 
zajištění dýchacích cest tracheostomií. Vhodné je použití technologií, 
snižujících peroperační krvácení (laser, harmonický skalpel).

V literatuře je popisováno odstranění štítné žlázy s autotrans-
plantací do submandibulárního prostoru při zachování její normální 
endokrinní funkce (Nishiyama et al. 2000; Tojo 1998). Tento postup 
nelze jednoznačně doporučit s ohledem na možný výskyt malignit 
v ektopických ŠŽ, který je literárně dokládán až v 1 % případů (Pérez 
et al. 2003), navíc se většina pacientů nevyhne podání substituční nebo 
blokádní hormonální terapie.

V našem sdělení byla jednoznačným indikačním kritériem zá-
kroku velikost tumoru na kořeni jazyka a z ní plynoucí dysfagické 
a dechové obtíže. Jako dobře přehledný a bezpečný se osvědčil námi 
prezentovaný přístup ze zevní suprahyoidní faryngotomie. Literárně 
udávané peroperační krvácení z linguální ŠŽ s nutností embolizace 
obou linguálních artérií se v našem případě nevyskytlo (Chiu et al. 
2002). Za přínosnou chirurgickou metodu snižující riziko hemoragie 
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v průběhu odstraňování ŠŽ na kořeni jazyka považujeme užití har-
monického skalpelu.

Závěr:
Linguální štítná žláza je poměrně vzácné onemocnění, se kterým se 

můžeme setkat v rámci diferenciální diagnosticky obstrukce dýchacích 
a polykacích cest v ORL oblasti.

Na diagnostice a terapii tohoto onemocnění se účastní endo-
krinolog spolu s ORL lékařem. V otázce chirurgického přístupu je 
nejdůležitějším faktorem velikost tumoru, při jehož hodnocení hraje 
významnou úlohu CT vyšetření s kontrastem, či v dnešní době častěji 
upřednostňovaná MR. Zhodnocení funkce štítné žlázy, diagnostická 
vyšetření a v neposlední řadě indikace k případné exstirpaci spadají 
do kompetence endokrinologa. ORL lékař po zhodnocení lokálního 
nálezu rozhoduje o chirurgickém přístupu.

S ohledem na rozměry linguální ŠŽ byl autory článku zvolen 
k exstirpaci zevní přístup s přechodným zajištěním dýchacích cest 
tracheostomií. K minimalizaci peroperačního krvácení se osvědčilo 
užití harmonického skalpelu ve fázi vlastní exstirpace ektopické 
tkáně ŠŽ.
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Souhrn:
Případ vzácné duplicity smíšeného folikulo-medulárního a papilárního karcinomu štítné 

žlázy u 68leté pacientky s pravostrannou polynodózní strumou. Pacientka opakovaně odmítla 
aspirační cytologické vyšetření. Až při progresi strumy souhlasila s hemityreoidektomií. Histo-
logické vyšetření ozřejmilo vzácnou duplicitu karcinomů ve štítné žláze pacientky.

Summary:
The duplicity of mixed follicular/medullar carcinoma and papillary carcinoma of thyroid 

gland in a 68 years old patient
A case of a rare duplicity of the mixed follicular/medullar carcinoma and papillary carcinoma 

of thyroid gland in a 68 years old patient with polynodous goiter on the right side. The patient 
repeatedly refused to be examined by aspiration cytology. Only after the progression of her goiter 
she consented to hemithyroidectomy. The rare duplicity of thyroid gland carcinoma in this patient 
was clarified by the histological examination.

Sokolová, M. Duplicita smíšeného folikulo-medulárního karcinomu a papilárního karcinomu štítné 
žlázy u 68leté pacientky. Kazuistiky v diabetologii 6, č. 2 – Endokrinologie: 31 –32, 2008.

Duplicita smíšeného folikulo-medulárního 
karcinomu a papilárního karcinomu
štítné žlázy u 68leté pacientky

Klíčová slova:

� karcinom štítné žlázy

� papilární karcinom

� smíšený folikulo-medulární 
karcinom

� aspirační cytologické 
vyšetření

� tyreoidektomie

� léčba radiojodem

Key words:

� thyroid gland carcinoma

� papillary carcinoma

� mixed follicular/medullar 
carcinoma

� aspiration cytology

� thyroidectomy

� iodine radiotherapy

Úvod:

Karcinom štítné žlázy není častým onemocněním, tvoří přibližně 
1 % všech karcinomů – představuje však nejčastější onkologickou 
diagnózu v endokrinologické ambulanci. Vyskytuje se 5krát častěji 
u žen než u mužů. Ve 2. až 5. dekádě života patří mezi 5 nejčastějších 
malignit. 

Karcinom se manifestuje většinou jako solidní uzel štítné žlázy. 
V diferenciální diagnostice uzlové strumy je proto rozhodující odli-
šení benigního a maligního procesu. To není možné pouze z klinic-
kého a sonografického vyšetření, nezbytné je cytologické, případně 
definitivní histologické vyšetření.

Primární karcinomy štítné žlázy vznikají jednak z folikulárních 
buněk endodermálního původu (papilární a folikulární karcinom), 
jednak z parafolikulárních C-buněk původem z neurální lišty 
(medulární karcinom), mohou být nediferencované (anaplastický 
karcinom), nebo smíšené.

Smíšený folikulárně-parafolikulární karcinom je poměrně 
vzácný, imunohistochemicky vykazuje pozitivitu jak tyreoglobulinu, 
tak kalcitoninu. Jeho histogeneze není zatím úplně objasněna. Ještě 
vzácnější je pak současná koincidence papilárního a smíšeného 
karcinomu u téže pacientky.

Kazuistika:

Pacientka (narozená 1939) přišla k prvnímu endokrinologickému 
vyšetření v květnu 2006. Pro subjektivní pocit tlaku na krku indikoval 
praktický lékař vyšetření štítné žlázy.

Anamnesticky pacientka po náhradě mitrální chlopně mecha-
nickou chlopenní náhradou pro porevmatickou kombinovanou vadu 
(1998), je trvale antikoagulována. Dále léčena pro arteriální hyper-
tenzi, dyslipidémii, glaukom a osteoporózu, chronická medikace 
zahrnuje v té době perindopril (Prestarium), warfarin, brinzolamid 
(Azopt kapky), alendronát (Alendros), suplementaci vápníkem 
(Calcium eff.) a cholekalciferol (Vigantol). V dětství byla léčena pro 
strumu. V rodině se nemoci štítné žlázy nevyskytují.

Klinicky byla pacientka eutyreoidní, na krku hmatná uzlová 
struma, ostatní fyzikální nález přiměřený. Sonograficky se zobrazila 
nodózní struma vpravo – zvětšený pravý lalok (PL) s objemem 24 ml, 
obsahuje 2 uzly o objemech 10,4 ml a 2,3 ml, větší uzel cysticky změně-
ný, objem levého laloku (LL) 6 ml, přiměřené struktury, bez ložisko-
vých změn. Laboratorně byly zjištěny hodnoty: TSH 1,388 mIU/l, fT4 
10,7 pmol/l, protilátky proti tyreoglobulinu i tyreoperoxidáze negativní. 
Doporučenou aspirační cytologii štítné žlázy pacientka odmítla, byla 
tedy nasazena supresní léčba thyroxinem (Letrox) 50 µg. 
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Sonografická kontrola v říjnu 2006 neprokázala progresi strumy, 
velikost PL byla 25 ml, uzly 10,9 ml a 2 ml, pacientka byla subjektivně 
bez obtíží; TSH 1,272 mIU/l, fT4 12,1 pmol/l. Navrhovanou punkci 
pacientka znovu odmítla. Pokračováno tedy v supresní terapii – dávka 
thyroxinu (Letrox) zvýšen na 75 µg denně. 

Při dalších kontrolách se TSH pohyboval v rozmezí 0,365–
0,674 mIU/l, subjektivně byla pacientka i nadále bez obtíží, klinicky 
bez progrese strumy. 

V září 2007 došlo subjektivně, klinicky i sonograficky k progresi 
nálezu – nemocná udávala tlak na krku, palpačně bylo zřejmé zvětšení 
objemu pravého laloku, sonografické vyšetření prokázalo především 
zvětšení většího uzlu – objem PL 32 ml, uzly 24 ml a 2,3 ml. Pacientka 
souhlasila s pravostrannou hemityreoidektomií. 

Operace byla provedena 23. listopadu 2007 na Klinice ORL FN 
Motol. Operační výkon byl obtížný pro objem strumy a především 
pro nesnadnou preparaci. K pravému laloku, který byl celý nahrazen 
objemným uzlem, byly fixovány svaly i zvratný nerv, ten byl zachován 
co do kontinuity, ale mechanicky zhmožděn. Pooperačně se objevila 
paréza pravé hlasivky. 

Histologicky byl na řezech pravého laloku zaznamenán bělavý 
uzel o průměru 14 mm a okrově hnědý uzel o průměru 28 mm, s pseu-
docystickou přeměnou v centru. Mikroskopicky byl pak prokázán 
infiltrativně rostoucí neopouzdřený papilární karcinom štítné žlázy 
s pozitivní imunohistochemickou reakcí na tyreoglobulin, negativní 
v reakci na kalcitonin, chromogranin i amyloid. Ve větším uzlu byl 
zastižen solidně a folikulárně uspořádaný karcinom z onkocytů s invazí 
přes pouzdro a s nekrotickými změnami, imunohistochemicky pozitivní 
v reakci na tyreoglobulin, somatostatin a kalcitonin, negativní v reakci 
na amyloid, chromogranin i CEA.

Jednalo se tedy o simultánní duplicitu karcinomů tyreoidey – pa-
pilární a smíšený folikulo-medulární karcinom (onkocytární varianta). 
Případ byl opakovaně demonstrován a konzultován na patologických 
seminářích, prezentován Klinice nukleární medicíny a endokrinologie 
FN Motol.

Pacientka podstoupila 17. ledna 2008 druhý operační výkon – to-
talizaci tyreoidektomie – na Klinice ORL FN Motol; výkon proběhl 
bez komplikací. Histologicky bylo v levém laloku prokázáno ložisko 
folikulárního karcinomu velikosti 2 mm. V průběhu měsíce dubna 
2008 pak byla pacientka hospitalizována na Klinice nukleární medicíny 
a endokrinologie FN Motol, kde jí byla podána tyreoeliminační dávka 
radiojodu (3 690 MBq), postterapeutická scintigrafie neprokázala 
přesun akumulace.

Pacientka je nyní v dobrém celkovém stavu, byla jí nasazena su-
presní terapie levothyroxinem (Euthyrox), paréza pravé hlasivky po 
prvním operačním výkonu se postupně upravuje. Další kontroly budou 
probíhat ve spolupráci Kliniky nukleární medicíny a endokrinologie 
FN Motol a naší endokrinologické ambulance.

Diskuse:

Karcinom štítné žlázy se manifestuje v naprosté většině případů 
jako solidní uzel štítné žlázy. Klinicky ani sonograficky není možné 
s určitostí odlišit maligní a benigní lézi. Nenahraditelnou úlohu v dia-
g nostice má cytologické a definitivní histologické vyšetření.

V uvedeném případě se v uzlové strumě histologicky, bez před-
chozího cytologického vyšetření, prokázala vzácná simultánní duplicita 
tyreoidálních karcinomů, a to smíšeného folikulo-medulárního karci-
nomu a infiltrativně rostoucího papilokarcinomu. 

Vznik vzácné koincidence karcinomů štítné žlázy není plně ob-
jasněn. Jasná není ani histogeneze samotného smíšeného karcinomu. 
Existuje několik hypotéz jeho vzniku – diferenciace ze společné 
kmenové buňky, vývoj ze zbytků ultimobronchiálních tělísek (em-
bryonální struktury ze IV. a V. žaberní výchlipky, se kterou migrují 
do štítné žlázy C-buňky), kolize obou karcinomů, diferenciace buněk 
medulárního karcinomu do folikulárního fenotypu, simultánní trans-
formace obou buněčných linií nebo stimulace folikulárních buněk 
trofickými faktory z maligně transformovaných buněk parafolikulár-
ních. Pravděpodobně se jedná o heterogenní skupinu nádorů. 

Závěr:
Simultánní výskyt papilárního a smíšeného folikulo-medulárního 

karcinomu je velmi vzácný. Zatím nebylo popsáno mnoho podobných 
případů. Diagnostický a terapeutický postup v takových případech 
vyžaduje multidisciplinární přístup, sledování ve specializovaném 
centru pro léčbu karcinomů štítné žlázy.

Literatura:
Astl, J. Chirurgická léčba nemocí štítné žlázy. Praha: Maxdorf, 2007.
Čáp, J., Ryška, A. Aspirační cytologie štítné žlázy. Hradec Králové: 
Nucleus, 2003.
Límanová, Z. Štítná žláza. Praha: Galén, 2006.
Matias-Guiu, X. Mixed medullary and follicular carcinoma of the 
thyroid. Am J Pathol 155, 5: 1413–1418, 1999.
Wu, C. J., Chen, H. L., Song, Y. M. et al. Mixed medullary-follicular 
carcinoma and papillary carcinoma of the same thyroid. Intern Med 
37, 11: 955–957, 1998.
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Akademika Josefa Charváta můžeme jistě směle zařadit spolu 
s Ladislavem Syllabou, Bohumilem Prusíkem, Vilémem Laufber-
gerem a Josefem Pelnářem do pětice největších osobností české 
diabetologie první poloviny 20. století.

Narodil se v Praze jako syn kovářského tovaryše pracujícího na 
koňské dráze a později u Elektrických podniků. Pocházel z chudých 
poměrů, a proto také již při studiích pomáhal živit rodinu kondicemi. 
Projevoval se jako pilný student, což dokázal mj. i tím, že se kromě 
němčiny sám dokázal naučit anglicky a francouzsky. V Praze v roce 
1916 ukončil studia na gymnáziu s vyznamenáním. Následně zahájil 
studium na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ale byl povo-
lán na vojnu, na bojiště první světové války, kterou prožil u dělostřelců, 
konkrétně u těžkých houfnic. Ve studiu medicíny mohl pokračovat až 
po válce, již jako ženatý, a zakončil jej promocí v roce 1923.

Josef Charvát na první poválečné roky vzpomíná ve svých více 
než pětisetstránkových – a místy k některým kolegům dosti kritických 
– pamětech, nazvaných „Můj labyrint světa“: „… Na kliniky a do 
ústavů se vraceli z front mladí lékaři a posluchači, jejichž studium bylo 
přerušeno válkou. Kliniky a ústavy vedli tehdy napořád ,staří páni‘. Ale 
nyní se vraceli lékaři a posluchači, jejichž generační rozdíl byl nejen 
věkový, nýbrž také názorový. Patřil jsem k těm, kdo přišli dokončit 
studium přerušené službou v poli. Nezapírám, že můj první dojem při 
návratu na fakultu bylo odcizení a zklamání. Moje generace už myslela 
jinak, i když jsme to ještě neuměli formulovat…“. 

Původně se chtěl věnovat psychiatrii, ale v Praze nemohl sehnat 
v tomto oboru uplatnění. O tomto Charvátově zájmu svědčí i téma 
jeho první přednášky, kterou přednesl ještě jako medik 17. 6. 1922 
v Purkyňově společnosti pro studium duše a nervstva – „Sugestibilita, 
její vznik a podmínky“. Nastoupit praxi v některém z pražských ústavů 
choromyslných mu kolegové nedoporučovali. A proto se po promoci 
objevil na II. interní klinice prof. Josefa Pelnáře (1872–1964), kde za-
čínal nejdříve jako externista, později se stal pomocnou vědeckou silou 
a poté placeným asistentem. Od počátku se věnoval biochemii, pro-
blémům metabolismu a endokrinologii u doktora Františka Vanýska 
(1889–1944). Po dva roky byl rovněž školen prof. Ladislavem Syllabou 
(1868–1930). V této době absolvoval rovněž více než 20 studijních cest 
do různých evropských zemí i do zámoří – do USA a Kanady.

Již v prvních letech svého klinického působení se Josef Charvát 
zabýval otázkami hormonální regulace, ale také funkcí štítné žlázy 
a jódovou terapií, vnitřní sekrecí, vitamíny a látkovou výměnou. Na 
Pelnářově klinice působil dlouhých 16 let a byl u řady léčebných 
premiér v naší republice – např. vstřikoval první mladé ženě-diabe-

tičce inzulín dovezený z Paříže velmi krátce po jeho objevení (100 
jednotek za závratných 700 korun) – o toto prvenství Josef Charvát 
soupeří s Bohumilem Prusíkem (1886–1964); poprvé zde léčili anémii 
syrovými játry tak, že je pacientovi umis_ovali na obložené chlebíčky, 
poprvé vstřikovali injekce glukózy, poprvé nasazovali sulfonamidy. 
V roce 1925 jako první začal s „výkrmem hubených inzulínem“. 

Prof. Pelnář si jej vybral jako spolupracovníka k přípravě své 
obsáhlé knihy „Pathologie a terapie nemocí vnitřních“. Do této 
významné učebnice přispěl Charvát důležitými kapitolami o vnitřní 
sekreci, vitamínech a látkové výměně. Na klinice prof. Pelnáře získal 
v roce 1928 hodnost docenta patologie a terapie nemocí vnitřních 
a o pět let později i titul mimořádného profesora – obě tyto funkce 
vykonával bez honoráře. V roce 1935 napsal svou první významnou 
publikaci – „Choroby žláz s vnitřní sekrecí“. V témže roce byl navržen 
na jmenování řádným profesorem, ale jmenování bylo Ministerstvem 
školství stále odkládáno, takže se profesury dočkal až po druhé světové 
válce, v roce 1946 (se zpětnou účinností od roku 1938). Připomeňme, 
že v roce 1937 založil Charvát Československou endokrinologickou 
společnost, která se pod jeho dlouholetým vedením stala důležitou 
vědeckou institucí.

Josef Charvát byl od mládí velmi aktivní ve skautském hnutí a po-
stupně se stal významným skautským funkcionářem. Mnoho skautů 
se zapojilo do protiněmeckého odboje a Charvát nebyl výjimkou. 
Proto také byl již v roce 1939 zatčen gestapem a po vyšetřování na 
Pankráci byl vězněn v koncentračních táborech v Dachau a Buchen-
waldu. Odtud byl zachráněn až na přímou intervenci švédského krále 
Gustava V. (1858–1950), s nímž se v minulosti poznal na celosvětových 
skautských setkáních (jamboree). V roce 1942 byl jako politicky ne-
spolehlivý suspendován, na kliniku však docházel dále neoficiálně, 
jako čestný konziliář. Za druhé světové války a také po ní pomáhal 
antifašistovi inženýru Albertu Göringovi, bratrovi říšského maršála 
a válečného zločince Hermanna Göringa (1893–1946). Při Pražském 
květnovém povstání v roce 1945 vedl obvaziště u barikády na rohu 
Kladské a Slezské ulice na Vinohradech.

Ještě 9. května 1945, v den kdy končila druhá světová válka, 
převzal I. německou interní kliniku, z níž později vznikla III. in-
terní klinika, která se pod jeho vedením stala špičkovým vědeckým 
pracovištěm, při čemž mohl uplatnit své široké odborné znalosti 
a organizační schopnosti. V roce 1948 byl jmenován jejím přednostou 
(tuto funkci zastával až do roku 1970). Od roku 1952 byl vedoucím 
fakultní interny, v letech 1956–1981 pak ředitelem Laboratoře pro 
endokrinologii a metabolismus v Praze. 

Josef Charvát
(6. 8. 1897 – 31. 1. 1984)
Josef Švejnoha

Kapitoly z historie
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Během svého života Charvát napsal více než 300 odborných prací 
zaměřených především na endokrinologii a látkovou výměnu („Ste-
roidní hormony“, „Příštítná tělíska“, „Růstový hormon“, „Vitamíny 
a hormony“ aj.). Jeho celoživotním tématem se staly choroby štítné 
žlázy (však také z léčby chorob štítné žlázy známe prášky, kterým 
se říkalo „charvátky“). Při studiu štítné žlázy přišel na endemický 
výskyt strumy a degenerací v naší republice a se svými spolupracov-
níky již ve druhé polovině 30. let 20. století vypracoval podrobný plán 
průzkumu celého území státu s návrhy na zlepšení zdravotního stavu 
obyvatelstva. Po druhé světové válce realizovali tento plán jeho žáci, 
především Karel Šilink (1908–1973). Je nutné připomenout, že byl 
u nás první, kdo ve svých přednáškách, na nichž bylo pro jejich zají-
mavost vždy plno, seznámil naše lékaře s kybernetikou a podporoval 
také rozvoj naší molekulární biologie. 

Zabýval se rovněž vlivem emocí na látkovou přeměnu, a to ještě 
předtím, než kanadský lékař slovensko-ma`arského původu (po-
cházel z Komárna) Hans Hugo Bruno Selye (1907–1982) publikoval 
svůj koncept mentálního stresu. Byl stoupencem moderní genetiky, 
velkou pozornost věnoval také imunologii a vlivu zevního prostředí 
na zdraví a nemoc člověka. Je autorem původní koncepce o vztazích 
mezi hormony a centrální nervovou soustavou. Zaměřoval se rovněž 
na problémy dietetiky, poruchy výživy a vitamíny. 

Velkou pozornost věnoval postgraduální výchově lékařů. Vycho-
val devět univerzitních profesorů a řadu docentů a primářů. Učili 
se od něj nejen českoslovenští odborníci – sám vzpomínal na to, jak 
v roce 1929 školil na II. interní klinice skupinu amerických kolegů, 
kterou k nám vyslala Rockefellerova nadace. Z jeho známých prací 
ještě připomeňme „Život, adaptace a stres“ a „Člověk a jeho svět“ 
i úspěšné redigování „Lékařského repetitoria“, které dosáhlo tří 
zcela rozebraných vydání. 

Pokud jde o jeho podíl na vývoji léčby cukrovky u nás, musíme 
připomenout, že již v roce 1932 publikoval svůj objev účasti slinných 
žláz u některých forem diabetu. Tento diagnostický poznatek byl 
– jako „Charvátův příznak“ – přijat do světové odborné literatury. 
O dva roky později, v roce 1934, vypracoval první návrh hormonální 
léčby chorobné otylosti u dospívajících dětí.

Byl pověřován významnými funkcemi v rámci Světové zdravot-
nické organizace a také v Poradním sboru Organizace světových 

národů. Ve světě byl vysoce uznáván, i když sám ze zkušenosti pro-
hlásil: „Bohemika se nečtou, a když se čtou, tak se necitují“. Získal 
řadu významných vědeckých ocenění a vyznamenání, mj. byl členem 
Československé akademie věd, Srbské akademie věd a Polské aka-
demie věd. Získal nejvyšší státní vyznamenání – Řád práce i titul 
Hrdina socialistické práce. Jeho občanská autorita byla tak vysoká, 
že byl v roce 1968 velmi vážným kandidátem na prezidenta republiky 
– zvolen byl tehdy Ludvík Svoboda (1895–1979). 

Léčil významné politiky – předsedu vlády Antonína Švehlu 
(1873–1933) a prezidenty republiky Edvarda Beneše (1884–1948) 
a Klementa Gottwalda (1896–1953). Do paměti pražských občanů 
se významně zapsal svým projevem z balkonu filosofické fakulty dne 
24. ledna 1969 v předvečer pohřbu studenta Jana Palacha (1948–1969). 
I to zřejmě sehrálo svou roli v tom, že ač byl v roce 1969 řádně zvolen 
do funkce rektora Karlovy univerzity, nebylo mu tehdejším režimem 
povoleno tuto funkci vykonávat.

Připomeňme ještě dva momenty z jeho soukromí. Pro chvíle od-
dechu si postavil pěknou vilu ve Zlenicích na Sázavě, přímo naproti 
známému letovisku Senohraby. Druhá vzpomínka je dokladem toho, 
že se asi narodil na š_astné planetě. V roce 1930 chtěli s Bohumilem 
Prusíkem při návratu z Anglie do Paříže letět vzducholodí R-101, 
lístky však již byly vyprodány. Vzducholo` pak narazila na pahorek 
u Paříže a celá shořela. Jeli vlakem přes Holandsko do Dráž`an 
a odtud chtěli pokračovat letadlem do Prahy. Prusík se v Dráž`anech 
ještě zdržel a Charvát se do Prahy vrátil vlakem. Letadlo, kterým 
chtěli původně letět, při startu spadlo a všichni na palubě se zabili. 

Josef Charvát zemřel před 24 lety (v roce 1984) v Praze jako 
uznávaná osobnost československé medicíny, která dokázala vnést 
do lékařské vědy kromě vysoké odbornosti také etický, sociální a filo-
sofický rozměr. Možná i proto jej prof. Vladimír Vondráček ve svých 
vtipných pamětech „Lékař vzpomíná“ nazval stejně, jako byl v antice 
nazýván Demokritos (460–370 př. n. l.) – „smějícím se filosofem“.

Mgr. Josef Švejnoha
U kombinátu 39
100 00 Praha 10 
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Zástupce nové skupiny antihypertenziv
Účinnost kombinace aliskirenu a sartanu (valsartanu) hod-

notila studie Oparila et al. Ve dvojitě zaslepené studii byl první 
4 týdny podáván aliskiren (150 mg/den) a valsartan (160 mg/den), 
jejich kombinace, nebo placebo. V následujících 4 týdnech byly 
dávky zdvojnásobeny. Po dvou měsících studie vedla kombinační 
léčba ke snížení diastolického krevního tlaku o 12,2 mmHg, 
podle předpokladu šlo o lepší výsledek než v případě podávání 
samotného sartanu či aliskirenu (pokles o 9,7 mmHg, resp. 
9,0 mmHg) nebo placeba.

Bultas, J., Karetová, D. Nové trendy farmakoterapie kardiovasku-
lárních chorob. Pace News 3, 2004. (www.pace.cz)
Cleland, J. G., Abdellah, A. T., Khaleva, O. et al. Clinical trials 
update from ESCC 2007. Eur J Heart Fail 9, 10: 1070–1073, 2007.
http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/rasilez/H-
780-PI-cs.pdf (Souhrn údajů o přípravku)
Oparil, S., Yarows, S. A., Patel, S. et al. Efficacy and safety of 
combined use of aliskiren and valsartan in patients with hyper-
tensions: a randomised, double-blind trial. Lancet 370, 9583: 
221–229, 2007.

kviz

Již v roce 2006 byly představeny výsledky prvních studií 
s aliskirenem (Rasilez, Novartis), novým antihypertenzivem 
– prvním zástupcem nové třídy přímých inhibitorů reninu, na 
konferenci American Heart Association. V roce 2007 byl tento 
přípravek registrován EMEA pro použití v Evropě. 

Inhibicí reninu inhibuje aliskiren RAS v bodě aktivace tím, že 
blokuje konverzi angiotenzinogenu na angiotenzin I a snižuje hla-
diny angiotenzinu I a angiotenzinu II. Zatímco ostatní látky, které 
inhibují RAS (inhibitory ACE, sartany), působí kompenzační 
zvýšení reninové aktivity v plazmě, léčba aliskirenem ji snižuje 
až o 50–70 %. Indikován je k léčbě esenciální hypertenze.

Sledování bezpečnosti a účinnosti aliskirenu bylo hlavním 
cílem studie ALOFT (ALiskiren Observation of heart Failure 
Treatment) – hodnoceno bylo 302 pacientů, jinak optimálně 
léčených ACE-inhibitorem, sartanem nebo beta-blokátorem, 
se srdečním selháním NYHA II–IV, kteří trpěli hypertenzí 
a měli plazmatickou koncentraci BNP nad 100 pg/ml. Aliskiren 
snížil plazmatickou koncentraci NT-proBNP a BNP, koncentraci 
aldosteronu v plazmě a pravděpodobně pozitivně ovlivnil plnicí 
tlak v levé komoře při velmi dobré bezpečnosti a tolerabilitě 
léčby.

zpráva

Kontakt: Veronika Marečková, Veletrhy Brno, a. s., Výstaviště 1, 647 00 Brno, tel.: 541 152 566, fax: 543 211 221,
e-mail: vmareckova@bvv.cz, www.medicalfair.cz (on-line registrace)
Přihlášku (k pasivní účasti) je třeba zaslat nejpozději do 30. 9. 2008.

pozvánka

III. mezinárodní kongres
miniinvazivní a robotické

chirurgie

20.–21. 10. 2008 BRNO – VÝSTAVIŠTÌ, PAVILON A – ROTUNDA

Mezinárodní kongres miniinvazivní a robotické chirurgie
je souèástí odborného programu mezinárodního veletrhu

zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví Medical Fair Brno,
který se uskuteèní v areálu brnìnského výstavištì ve dnech

21.–24. øíjna 2008.
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Z internetu

Novinky na portálu dm2t.cz

V závěru loňského roku byl zprovozněn nový informační portál, 
věnovaný problematice diabetes mellitus (Kazuistiky v diabetologii 
o něm informovaly v čísle 4/2007). Odborným garantem projektu je 
Diabetologické centrum Interní kliniky FN v Motole. Prof. Milan 
Kvapil, který projekt v listopadu na krátké tiskové konferenci před-
stavil, slíbil postupné rozšiřování zveřejňovaných okruhů a informací 
během následujících 12 měsíců. V mezidobí přinášíme zprávu, co 
nového lze na portálu dm2t.cz najít.

Od loňského roku přibylo především několik nových sekcí. 
V části Monitoring tisku naleznou zájemci články, které se týkají 
diabetu a příbuzných témat, převzaté převážně z českých odborných 
periodik. V současné době je zde dostupných téměř 130 sdělení. 
Další novinka – sekce Komentovaná abstrakta – přibližuje vybrané 
publikace ze zahraničních časopisů. Prof. Kvapil loni zmínil, že řada 
zajímavých článků souvisejících s diabetem vychází mimo „základní“ 
diabetologická periodika, v dalších odborných časopisech, které lé-
kaři-diabetologové běžně nesledují – snahou redakce by proto mělo 
být vyhledávat a prezentovat právě takové stati. Při návštěvě portálu 
můžete sami posoudit, zda se tento záměr daří naplňovat.

Záložka Edukační materiály přibyla v dubnu. Aktuálně jsou 
zařazeny materiály nadačního fondu VALETUDO, společností Novo 
Nordisk a Johnson & Johnson, včetně informace, jakým způsobem je 
můžete pro své ordinace objednat.

Přímo pro diabetiky je určena sekce Zadáno pro pacienty. Tvůrci 
portálu tak plní další ze svých předsevzetí, že publikované infor-
mace budou kromě lékařů určeny také dalším cílovým skupinám. 
O zaměření této sekce mluví ve svém Úvodním slovu pro pacienty 
prof. Kvapil:

„… Internet je velkým a rozsáhlým zdrojem informací. To je dobře. 
Ale informace nejsou vždy prověřeny a komentovány nezávisle. Co je 
pravda, co je výmysl, co lež a co pouze domněnka – to se leckdy nedá 
zjistit… Rubrika, na kterou jste se nyní dostali, nabídne postupně nezá-
vislé, vědecky fundované a objektivní komentáře k různým prostředkům, 

které jsou nabízeny pro léčbu diabetu. Pokud tedy chcete zjistit, co je 
skutečně pravdy na „fámách“ o účinnosti „zaručených“ prostředků, 
nahlédněte, přečtěte a použijte svůj rozum.“

Nejnovějším „přírůstkem“ na adrese dm2t.cz jsou Otázky a odpo-
vědi – návštěvníci portálu zde mají možnost zadávat své dotazy redakč-
ní radě, odpově` by se měla na stránkách objevit do dvou dnů.

Z původních rubrik doporučujeme vaší pozornosti sekci Multi-
media. Je zde dostupný mimo jiné záznam dvou přednášek – jedná 
se sice o starší, ale jistě zajímavé příspěvky. Tématem prvního z nich 
je „Stanovení glykovaného hemoglobinu“ – doc. David Stejskal, před-
nosta Oddělení laboratorní medicíny Nemocnice Šternberk se věnuje 
nejen tomu, „proč, kdy a jak často“ stanovovat HbA1c, ale zmiňuje 
také úskalí laboratorní diagnostiky, chaos v souvislosti v používa-
nými jednotkami a výhled do budoucna. Porovnává přitom českou, 
evropskou i americkou praxi a zkušenosti. Prof. Terezie Pelikánová, 
přednostka Centra Diabetologie IKEM Praha, ve své přednášce 
„Účinnost, bezpečnost a ekonomická efektivita léčby inzulínovou pum-
pou“ uvádí a interpretuje výsledky klinických studií, které hodnotí 
různé aspekty terapie CSII vs. MDI. Zabývá se kromě jiného i tím, jak 
ovlivnilo současný pohled na danou problematiku používání inzulí-
nových analog a technologický pokrok ve vývoji aplikační techniky.

Úplně na závěr ještě malá ukázka z rubriky Pro Váš relax:
Podává doktor pacientovi ruku.
„Tak co Vám schází pane Novák?“
„Třicet korun pane doktore!“

(bag)
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Renesance stříbra v hojení ran
Karel Vízner
Nakladatelství GEUM

Stříbro bylo známo jako antiseptický prostředek pravděpodobně již ve starově-
ku. Ze středověku máme dobře doloženo jeho užití mj. v chirurgii. Slavný lékař, 
inovátor léčebných postupů, hlavní chirurg Karla IX. – Ambroise Paré (1517–1590) 
používal stříbrné plátky ke zlepšení výsledků hojení ran (jako první zmiňuje také 
čištění ran larvami hmyzu a odmítá, do té doby běžné, vypalování válečných pora-
nění žhavým železem a horkým olejem). William Halsted (1852–1922) využil stříbr-
ný drát při operaci hernie jako prevenci infekce a recidivy. Ještě v 19. století sloužil 
roztok AgNO3 jako antiseptikum u popálenin. Příkladů z doby před antibiotiky by 
bylo možné najít velké množství – od racionálních inovačních postupů založených 
na pozorování a experimentu až po užití na základě mýtů a lidových pověr.

Zásadní zlom, v tomto případě pro užití 
stříbra v antisepsi negativní, znamenal 
objev penicilinu Alexandrem Flemingem 
(1881–1955). Optimistická moderní me-
dicína namnoze věřila, že v éře antibio-
tik se stávají starší a tradiční postupy 
antisepse zastaralými. V zapomnění tak 
na čas upadlo jak užití stříbra, tak řady 
dalších postupů. Po několika desetiletích 
antibiotické euforie poznala západní me-
dicína také limity této (jinak naprosto 
převratné a pro lidstvo revoluční) léčby 
a začala zvolna oprašovat i staré tradič-
ní postupy, aby jimi mohla doplnit léč-
bu antibiotiky. Už v roce 1968 tak začí-
ná např. Fox užívat k lokálnímu ošetření 
ran krém obsahující sulfadiazin stříbra. 
Renesance užití stříbra v hojení ran pak 
nastává s nástupem moderní koncepce 
vlhkého hojení ran. V 60. letech 20. století 
popsal prof. Winter, že vlhká rána rych-
leji epitelizuje, a od tohoto objevu byl již 
jen malý krok k přípravě terapeutických 
krytí tohoto moderního typu. Na přelomu 
20. a 21. století byla uvedena na trh řada 
terapeutických materiálů pro léčbu ran, 
které obsahují stříbro, do dnešního dne 

je tak k dispozici široká paleta materiá-
lů (Acticoat plus, Aguacel Ag, Atrauman 
Ag, Biatain Ag, Calgitrol Ag, Mepilex Ag, 
Silvercel, Sorbsan Silver, …)

Jedná se o krytí, která obsahují aktivní 
ionty stříbra. Využívá se jejich baktericid-
ních a fungicidních vlastností. Základní 
indikací k aplikaci je obraz kritické kolo-
nizace či infekce v defektu. Většina krytí 
obsahujících stříbro musí být vlhká, aby 
se ionty stříbra uvolňovaly na spodinu 
defektu, jinak se neprojeví antimikro-
biální efekt. Výrobci udávají u všech těch-
to krytí dlouhodobé uvolňování stříbra 
s účinností řadu dní, ale jednotlivé ma-
teriály se v délce uvolňování liší. Větši-
na těchto krytí nemá klinicky okamžitý 
efekt a často se pod obvazem tvoří žluta-
vé povlaky, které se musejí odstraňovat. 
Ale během 1–2 týdnů dojde k vyčištění 
spodiny a při pokračování léčby k výraz-
nému terapeutickému efektu. 

Stříbro působí jako těžký kov poško-
zení transportního systému elektronů 
v buňce bakterie a poškozuje také syn-
tézu bakteriální DNA. V podobě dusič-
nanu stříbrného dnes již není v podsta-

tě používán pro dráždění a zabarvování 
kůže touto látkou. Esterifikací stříbra se 
sulfonamidem byl připraven bezpečný 
a širokospektrý topický preparát. Stříbro 
je uvolňováno z emulze v koncentracích, 
které jsou selektivně toxické pro bakte-
rie (methicillin rezistentní Staphylococ-
cus aureus, gentamycin rezistentní Pseu-
domonas sp., Enterococcus sp.) a houby. 
Moderní krycí materiály pro hojení ran 
využívají přímo ionty stříbra v podobě 
impregnované tkaniny.

Nově se užití stříbra jako antiseptic-
kého prostředku dostalo i léčebně-pre-
ventivního užití. Mj. na letošních Dia-
betologických dnech v Luhačovicích byl 
představen zdravotnický prostředek – 
ponožky pro diabetiky (AGIVA) a funkční 
spodní prádlo (AGILA), které je tvořeno 
textilií, do jejíž struktury je zabudová-
no stříbro. Výrobce je doporučuje přede-
vším pro diabetiky (ale i pro další skupi-
ny uživatelů) a deklaruje antibakteriální 
a protizánětlivý účinek (působí na bak-
terie, plísně a kvasinky), odstranění zá-
pachu a prevenci odřenin a poruch po-
kožky chodidla.
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Hojení ran

Na Luhačovických diabetologických dnech v dubnu letošního roku jsme měli možnost 
setkat se také s propagací společnosti Atlas Trade, která distribuuje funkční prádlo 
a ponožky s obsahem stříbra. Využili jsme příležitosti a zeptali se ředitelky společ-
nosti Ing. Ludmily Maluchové na tuto novinku:

Stříbro v hojení ran prochází renesancí, pro jeho antibakteriální působení v moderních materiálech 
pro hojení ran jsou dobré klinické důkazy. Jak je to s vaším prádlem a ponožkami. Opravdu působí? 
Můžete doložit jejich funkčnost?
Produkty – ponožky AGIVA a spodní prádlo AGILA – jsou novými českými výrobky, definovanými jako 
preventivní, s antibakteriálními a protizánětlivými účinky, a to po celou dobu životnosti výrobku při běž-
ném praní.
Výrobky jsou certifikovány Institutem testování a certifikace, a. s. Zlín jako zdravotnický prostředek tř. 
I. (číslo certifikátu 06 0639 V), v souladu se zák. č. 123/2000 Sb., naříz. vl. č. 336/2004 Sb. a směrnicí rady 
93/42/EHS.
V souvislosti s certifikací byl zkouškami u výrobků AGIVA a AGILA prokázán bakteriostatický účinek, tzn. 
že růst bakteriální buňky se zastaví a bakterie se dále nemnoží. I po 60 vypráních byl prokázán stejný 
účinek jako u nového výrobku. Způsobují to vlastnosti stříbra, které je při výrobě rovnoměrně aditivová-
no přímo do hmoty použitého vlákna. Není tedy pouze na povrchu vlákna, jak to bývá u mnohých jiných 
výrobků. Působení stříbra na kolonie bakterií, plísní a kvasinek je tak zaručeno po celou dobu životnosti textilie.
Naši zákazníci při každodenním nošení ponožek AGIVA nejvíce oceňují odstranění zápachu a odvod potu od chodidla do vnější vrstvy ponožky. Prů-
vodním jevem je navození příjemného pocitu sucha. Shodují se v tom, že při dlouhodobém užívání ponožek AGIVA dochází ke zlepšení stavu kůže 
chodidla a k vyhlazování zhrublé pokožky. Tím se eliminuje možnost poranění při jejím mechanickém odstraňování. Potvrzují také rychlejší hojení 
drobných ran a oděrek.

Ponožky AGIVA doporučujete na prvním místě pro diabetiky. V čem mohou být právě diabetikům prospěšné a které vlastnosti je k tomu před-
určují?
Ponožky AGIVA se vyrábí v typech AT 01 až AT 09, které se liší svým složením, tzn. podílem bavlny, polypropylénu se stříbrem a elastanu, a dále svou 
konstrukcí. Typy AT01, AT 02 a AT 09 jsou vhodné zejména pro diabetiky – mají pružný lem a bezešvou špici, typ AT 09 má navíc rozšířený lem, vhod-
ný pro oteklá lýtka. Další typy jsou určeny k běžnému nošení, pro sport a do pracovní obuvi. 

Vzory pro diabetiky – AT 01, AT 02, AT 09
Uvedené vzory byly vyvinuty ve spolupráci s diabetology a jsou konstruovány tak, aby splňovaly i ty nejnáročnější požadavky diabetiků: 
• řetízkové sešití špice ponožky jako ochrana před otlaky a poraněním kloubů prstů,
• uvolněný lem lýtkové části ponožky pro dobré prokrvení nohou,
• nízký a jemný plyšový úplet spodní strany chodidla pro měkké došlápnutí bez slehnutí plyše,
• užití elastanu pro jemné obepnutí nohou a tím omezení shrnování ponožky pod chodidlo,
• celoplyšové elastické diaponožky pro odstranění pocitu studených nohou,
• ponožky byly konstruovány jako funkční, tzn. odvádí pot od těla do další vrstvy.

Jaký je váš ostatní sortiment a jaké jsou jeho výhody?
Jako další z řady výrobků se stříbrem nyní uvádíme na trh spodní prádlo AGILA – jeho účinky jsou totožné jako u ponožek AGIVA. Zákazníci si zde nejvíce 
cenní odstranění zápachu těla a odvod potu do od těla do vnější vrstvy prádla a navození pocitu sucha, což je základním rysem funkčního prádla.
Spodní prádlo AGILA nabízíme ve vzorech pro muže i ženy – jsou to boxerky, prodloužené boxerky, slipy, spodky, kalhotky, podprsenky, scampola, 
trička a pyžama.
Spodní prádlo AGILA zvyšuje svými účinky osobní pohodu a je určeno pro denní nošení, pro sport, ale také pro zaměstnance v profesích s nedostat-
kem pohybu či pracujících ve ztížených klimatických podmínkách, ve zdravotnictví apod. Jsou to např. řidiči na dálkových trasách, hasiči, lékaři na 
operačních sálech, ale také lidé postižení, upoutaní na vozík, kde prádlo může sloužit i jako prevence dekubitů. 
Z chystané řady textilií s oligodynamickými a antibakteriálními účinky stříbra dále připravujeme k distribuci ložní povlečení AGIMA, které je určeno 
jako preventivní proti proleženinám, při zvýšené potivosti – např. při spánku, pro ženy v období klimakteria, dále při zvýšených požadavcích na ste-
rilitu prostředí, snížené imunitě těla – např. po transplantaci kostní dřeně, chemoterapii atd.
Z hlediska celkového prodejního sortimentu se naše firma Atlas Trade s. r. o. obecně zabývá distribucí a prodejem zdravotnických prostředků zdravot-
nickým zařízením a dalším prodejcům. Více informací o naší nabídce uvádíme na svých internetových stránkách www.atlastrade.cz.

Kde a jak se dá vaše zboží koupit? 
Ponožky AGIVA, spodní prádlo AGILA a další zdravotnické prostředky a produkty pro podporu zdravého životního stylu nabízíme zákazníkům v na-
šich kamenných prodejnách v Ostravě, Brně a Bílovci nebo prostřednictvím internetového prodeje www.atlastrade.cz. Co se týká ponožek AGIVA 
a spodního prádla AGILA pro potřeby českých zákazníků, v současné době jako distributor rozvíjíme spolupráci zejména s prodejnami zdravotnic-
kých potřeb a s internetovými obchody.

Na co se vás nejčastěji ptají uživatelé vašeho prádla?
Nejčastější dotazy nových zákazníků se týkají možností použití ponožek AGIVA a spodního prádla AGILA a také trvanlivosti jejich antibakteriálního 
účinku. Časté jsou i dotazy na jejich cenu. Mohu ujistit, že ceny těchto textilií jsou s ohledem na jejich preventivní účinky zákazníky vnímány jako 
velmi příznivé. Dobrá komunikace s našimi zákazníky nám dovoluje upřesňovat požadavky na výrobu tak, aby co nejlépe naplňovala požadavky uži-
vatelů. 

Za rozhovor poděkoval
Karel Vízner

Rozhovor
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Edukace

Do psychiatrické ambulance, která spolupracuje s Diabetologickým centrem 
1. Interní kliniky FN Plzeň, přicházejí pacienti na vlastní žádost nebo na doporu-
čení diabetologa. Pacienti někdy sami vnímají psychickou nepohodu a chtějí ji ře-
šit, častěji ale nepříznivou změnu v jejich chování, náladě nebo přístupu k léčbě 
diabetu nebo k léčebnému režimu pozoruje diabetolog nebo diabetologická sestra. 
Tento článek, který patří do řady prací zabývajících se edukací, se bude podrobněji 
zabývat nejčastějšími situacemi, kdy je psychiatr přizván k edukaci pacientů kvů-
li jejich problémům s diabetickým režimem, léčbou nebo přijetím onemocnění, aX 
již mají na věc částečný náhled a chtějí situaci sami řešit, nebo jsou doporučeni 
diabetologem a pro řešení situace jsou získáni pouze částečně.

Zaměříme se hlavně na psychoterapeutickou a psychoedukační část léčby; léč-
bou psychofarmaky se budeme zabývat pouze okrajově. Mnohé z potíží, které ře-
šíme, by se daly zahrnout pod některé psychiatrické diagnózy, což je ale v procesu 
zlepšení spolupráce spíše ke škodě věci, protože při práci s tímto druhem potíží se 
snažíme spíše využít pacientovy přednosti než hledat jeho slabé stránky. Proto se 
v tomto článku zařazováním potíží do diagnostických skupin nezabýváme, i když 
v ambulantní práci je to nutné. 

Jana Šabaková
Psychiatrická klinika a Diabetologické centrum
I. interní klinika, FN Plzeň

Role psychiatra
v edukaci diabetiků

Psychoterapie je zjednodušeně řečeno 
léčba psychologickými prostředky, tedy 
rozhovorem. Psychoterapie má odstranit 
nebo zmírnit potíže, případně ovlivnit 
i jejich příčiny. V jejím průběhu se mění 
pacientovo chování a prožívání v různých 
situacích. Je mnoho psychoterapeutických 
směrů a postupů. Každý se zaměřuje na 
proces změny z trochu jiného pohledu, 
ale v mnohém se jejich působení prolí-
ná. V naší ambulanci pracujeme hlavně 
s uvědoměním pacienta, snažíme se po-
moci mu rozšířit jeho vnímání sebe sama, 

aby mohl své postoje lépe nahlížet a ty 
nevyhovující změnit. Příkladem je podpo-
ra pacienta, aby si uvědomil, jaké tělesné 
a duševní pocity má, když se přejí nebo 
si několik dní neměří glykémie. Samozřej-
mostí je podpora pacientových zdravých 
postojů, jako je např. potřeba prosazovat 
své přiměřené požadavky. Dále jsou pa-
cienti podporováni ve vyjadřování svých 
emocí jako je strach, vztek, smutek, bez-
moc atd. Osvědčuje se aktivní naslouchání 
pacientovu příběhu, při němž se terapeut 
vyptává na detaily, což pacientovi umož-

ňuje uvědomit si další souvislosti mezi 
jeho myšlením a důsledky, které přináší 
jeho chování.

Cílem psychoedukace je podat pacien-
tovi dostatečné informace o jeho nemo-
ci a léčbě, naučit ho dovednostem, které 
potřebuje k jejímu zvládání, a poskyt-
nout mu podporu. Vždy je zohledněno 
jeho onemocnění (v našich podmínkách 
propojení psychických a somatických 
obtíží) a jeho individuální možnosti 
a schopnosti.

Ze zaměření článku vyplývá, že by tuto 
práci mohl vykonávat psycholog spíše než 
psychiatr, psychologa ale zatím nemáme 
k dispozici. Práce s diabetiky je, kromě 
farmakoterapie, kombinací psychotera-
peutického přístupu a edukace. Základem 
je individuální přístup „šitý na míru pa-
cientovi“. Pro mnohé pacienty je potřeba 
v některých fázích léčby vytvořit i indivi-
duální časový plán sezení – např. při nut-
né výrazné podpoře na počátku úpravy re-
žimu i jednou týdně; v konečných fázích 
je naopak vhodné nechat pacienta delší 
dobu bez kontroly, aby měl čas si změny 
vyzkoušet v běžném životě bez větší pod-
pory z vnějšku.

Psychiatrická ambulantní 
péče zaměřená na diabetiky 
a jejich konkrétní potíže 
s režimem a léčbou

Měření glykémií, tak zdánlivě jasná 
a jednoduchá věc, může pro pacienta 
znamenat mnohé nepříjemnosti. Někteří 
diabetici mají strach ze „špatných“ hod-
not, tedy hyperglykémií, na které bude 
reagovat lékař v ambulanci, nebo z hypo-
glykémie, která se může dále prohlubovat 
a hrozí narušeným vnímáním sebe o okolí, 
ostudou, záchvatem atd. Jiní vnímají mě-
ření jako nepříjemnou proceduru, která 
„zabere spoustu času“. Naší snahou je, 
aby si pacient prostřednictvím otázek uvě-
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Edukace

domil, v čem je pro něj život jednodušší, 
když ví, jakou má aktuální glykémii; že je 
výhodné mít situaci pod kontrolou a zmír-
nit tím obavy z nepříznivých hodnot; že 
pokud ví, může reagovat. V návaznosti na 
to spolu s pacientem postupně nastavuje-
me režim měření, přičemž začínáme s tě-
mi, které mu činí nejmenší potíže a při-
nášejí nejdůležitější informace. Do příští 
kontroly se pacient na tato měření sou-
středí a zapisuje si pocity, které při nich 
má, případně důvody, proč se nezměřil. Při 
další kontrole toto důkladně prodiskutuje-
me a pomalu nastavujeme další kroky, ale 
až poté, kdy má pacient pocit, že ty dosa-
vadní dobře zvládá. Tento postup se může 
zdát velmi pomalý. Vzhledem k tomu, 
že pacienti, kteří se s touto problemati-
kou dostanou k psychiatrovi, se správně 
neměří několik let a jsou v tomto směru 
„zablokovaní“, je tento způsob z dlouho-
dobého hlediska výhodný a osvědčuje se. 
Tempo i způsob nastavování režimu jsou 
samozřejmě přísně individuální, jedním 
z nejdůležitějších faktorů – kromě paci-
entovy vůle ke změně – je trpělivost jak 
pacienta, tak terapeuta (nesnažit se chtít 
hned velkou změnu). Důležitá je též moti-
vace pacienta, osvědčuje se motivace po-
zitivní. Vzhledem k tomu, že diabetolog 
registruje hlavně nepříznivé hodnoty a ty 
se snaží využít ke změně, všímáme si s pa-
cientem hodnot příznivých; za ty se sám 
pacient odměňuje a může i sledovat trend 
změny. Pacient sám si s pomocí terapeuta 
určí rozmezí příznivých hodnot, vždy na 
konci dne zapsané hodnoty zkontroluje a 
označí výrazně každý den, kdy se mu při 
všech měřeních podařilo příznivých hod-
not dosáhnout. 

K často řešeným tématům patří dieta, 
hubnutí a pravidelná fyzická aktivita. Spo-
lu s pacientem rozebíráme výhody změ-
ny a nevýhody stávajícího stavu, jeho 
možnosti a motivace ke změně. Režim se 
opět snažíme nastavovat postupně. Vět-
šinou odrazujeme pacienta od málo reál-
ných cílů, které by těžko najednou zvládl, 
motivujeme ho jeho vlastními drobnými 
pokroky. Zhubnout o 10 kilogramů nebo 
chodit denně do fitness centra může být 
nepředstavitelné, ale zhubnout do příš-
tí kontroly o kilo a začít chodit denně na 
půlhodinovou procházku splnitelné větši-
nou je. Zvládnutí malého kroku pacienta 
motivuje jak úspěchem, tak uvědoměním, 
že změna je možná. Při zvládání vysokého 
cíle většinou člověk selhává, což způsobí, 
že se přestane snažit úplně. Někdy pacient 
„vydrží“ s příznivě nastaveným režimem 

několik týdnů nebo měsíců, ale ve chvíli, 
kdy se zaměří na nový problém, zjistí, že 
změna ještě nebyla dostatečně ukotvená 
v jeho životním stylu a je potřeba začít 
se tématu věnovat znovu. V těchto pří-
padech podporujeme pacienta, aby vyu-
žil své předchozí zkušenosti se změnou. 
Zároveň je třeba, aby sám sebe přijal jako 
člověka omylného, který má na výchylky 
z režimu nárok, ale musí si je uvědomo-
vat a nenechat se jimi odradit.

Přejídání je při onemocnění diabetem 
závažný problém, který negativně ovliv-
ňuje kompenzaci. Je poměrně častý, a to 
nejen u žen, jak by se dalo předpokládat. 
Nebezpečné je „zajídání“ stresu a špatné 
nálady nebo večerní nuda u televize s po-
jídáním drobností. V těchto případech se 
snažíme spolu s pacientem hledat faktory, 
které jeho situaci zhoršují, a ty řešit. Nao-
pak faktory, které situaci pacienta v tom-
to ohledu zlepšují (den, kdy se nepřejí), se 
snažíme využít k hledání náhradních akti-
vit. I toto je proces zdlouhavý, ale situaci 
je potřeba pro její závažnost řešit rychle-
ji. Proto někdy sáhneme po psychofarma-
kách nebo k domluvě o tom, jaké potravi-
ny jsou pro přejedení méně nebezpečné 
(např. zelenina na malé kousky). Některé 
pacientky se navíc za přejedení trestají 
tím, že si neaplikují inzulín, ale tím se si-
tuace výrazně zkomplikuje. Pomáháme 
jim, aby si tuto skutečnost nebo jiné mo-
tivy svého jednání uvědomily a zaujaly 
zdravější postoj.

Spojení režimu a zaměstnání je pro-
blém, se kterým pacienti často operují 
jako s důvodem pro špatnou kompenzaci 
jejich diabetu. K řešení využíváme shora 
uvedené techniky, ale hlavně se zaměřuje-
me na to, proč se pacient vyhýbá aktivní-
mu řešení situace. Jde tedy spíš o to hledat 
„jak na to“ než „proč to nejde“.

Mnozí pacienti se potřebují naučit vní-
mat své tělo a včas reagovat na jeho sig-
nály. I mnozí zdraví lidé své tělo ignorují, 
když dává najevo např. únavu, to si pak 
o pozornost říká různými potížemi, jako 
je bolest hlavy atd. Diabetiky tělo často 
upozorňuje na nadcházející hypo- nebo 
hyperglykémii. Na tyto signály je možné 
včas reagovat, ale často jsou opomíjeny 
s tím, že to přejde, počká atd. Mnozí lidé 
si tyto varovné příznaky neuvědomují, je-
jich rozpoznání by jim ale umožnilo včas 
reagovat a mnohým nepříznivým situa-
cím tím předejít. Takovéto pacienty učíme 
všímat si tělesných pocitů hladu, únavy, 
různých bolestí a jiné nepohody a reago-
vat postupně dříve.

Zapojení režimu do běžného denního 
života ve společnosti předpokládá vyrov-
nání se s tím, že „jsem diabetik“, nesty-
dím se za to a přiměřeně to prezentuji 
svému okolí. Mnozí diabetici do této fáze 
nedospěli přes to, že žijí s diabetem sami 
o sobě bez větších problémů. Těm pomá-
háme, aby sami sebe přijali jako člověka 
plnohodnotného, ne hendikepovaného 
chorobou, za kterou se musí stydět. Čas-
to k tomu pomáhá postoj pacienta k jeho 
známým s diabetem, které též neodsu-
zuje a nepovažuje za méněcenné a hod-
né odmítnutí.

Krizové momenty v osobním životě dia-
betika mohou náhle zasáhnout do jeho 
schopností dodržovat režimová opatře-
ní. Významné životní etapy, které mění 
život každého člověka, mohou do života 
diabetika přinést i změnu vnímání sebe 
a své nemoci. Jde např. o pacientky, jimž 
odešly z domova dospělé děti a ony si až 
v „prázdném hnízdě“ uvědomují, že pro 
věci, které dělaly dvacet let automaticky, 
nemají nyní důvod a motivaci, nemohou 
se přeorientovat ze života nastaveného 
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na děti na život pro sebe a se svou ne-
mocí, se kterou se dote[ zdály bez pro-
blémů sžité.

Psychofarmaka při léčbě zaměřené na 
režim užíváme v případech nadměrných 
úzkostí, kdy se pacienti nepřiměřeně sle-
dují, příliš často si měří glykémie a v dů-
sledku toho si příliš často aplikují další 
nepředepsané dávky inzulínu; to způso-
buje další rozkolísání glykémií. Antidepre-
siva mohou jejich napětí a úzkosti zmír-
nit a umožnit nastavení režimu v další 
psychoterapii. Často mohou depresivní 
příznaky způsobit zhoršení paciento-
vy spolupráce a vést ho k zanedbávání 
diabetického režimu; v tomto případě 
mohou antidepresiva pomoci odstranit 
příznaky, které pacientovi brání ve změ-
ně (pocit, že se situace nikdy nezlepší, 
že život s cukrovkou nemá cenu, pocity 
méněcennosti, nedostatku energie atd.). 
S psychofarmaky je ale nutné zacházet 
citlivě a již předem pacienta upozornit, 
že pouze léky mu se změnou životního 
rytmu a postoje nepomohou – neustále 
jej motivovat, aby na změně dále praco-
val a nespokojil se s pocitem, že je již 
všechno v pořádku, když nepohoda po-
mocí léků vymizela.

Psychiatr na rekondici 
pro diabetiky

Rekondiční pobyty jsou významným 
místem, kde se setkávají pacienti s dia-
betem v různém stadiu onemocnění na-
vzájem a s týmem zdravotníků, kteří o ně 
v jejich nemoci pečují. Tato setkání jsou 
z hlediska edukace důležitá k upevnění 
vztahů pacienta ke zdravotníkům a k pro-
hloubení vzájemné důvěry, což obojí je 

velmi výhodné v motivaci pacienta k léčbě 
a dobrému životu s diabetem. Několika-
denní pobyt v odlišném prostředí pa cienta 
podporuje v zamyšlení nad životem s dia-
betem, motivuje ho získávat nové infor-
mace a zkušenosti a usnadňuje vzájem-
né sdílení příběhů pacientů. Pro mnohé 
z nich to bývá první setkání s lidmi s po-
dobným osudem, což může dát jejich živo-
tu s diabetem nový rozměr. I pro konzul-
taci s psychiatrem je rekondice vhodným 
prostředím, hlavně pro pacienty, kteří se 
této profese nebo hovoru o psychických 
potížích obávají, neboX při pobytu v ne-
utrálním prostředí je snadnější uvěřit, že 
psychické potíže jsou jen jedna z dalších 
„komplikací“ diabetu, se kterými se potý-
ká větší počet diabetiků. Na rekondicích 
se využívají k hovoru o psychických pro-
blémech hlavně skupinová sezení, kdy se 
nastíní pomocí diskusí nebo hříček růz-
ná témata, která diabetiky trápí a jejichž 
intimnější část je pak možné přenést do 
individuálních rozhovorů. Využívá se též 
přímo skupinových interakcí nebo nácvi-
ku různých dovedností (např. asertivi-
ta), autogenního tréninku nebo edukace 
ohledně spánkové hygieny, kognitivního 
tréninku atd.

Podněty psychiatra pro 
edukaci prováděnou 
diabetologickou sestrou

Během edukace je důležité pacienta vy-
slechnout, zjistit, s čím má potíže a s čím 
potřebuje pomoci. Je třeba pacientovi 
věřit, že má starost s věcí pro nás jed-
noduchou, že to pro něj může být těžké. 
Pokud se jedná o potíže, které nemůže 
sestra s pacientem přímo řešit, je třeba 

jej motivovat a podpořit, aby pomoc dále 
vyhledal, případně ho nasměrovat přímo 
na příslušného odborníka. Zodpovědnost 
za řešení problému je výhodné nechat na 
pacientovi. V případě, že pacient požaduje 
činnost, která sestře nepřísluší nebo není 
v jejích možnostech, je třeba dát jasně na-
jevo své hranice. Platí to i pro případ, že 
pacient o pomoc sice žádá oprávněně, ale 
způsobem, který není přijatelný (agresiv-
ní, vyhrožující atd.).

O tom, jak poznat, že pacient má již 
psychické potíže, bylo v tomto periodiku 
pojednáno MUDr. Krausovou, nebudeme 
tedy tuto problematiku opakovat, pouze 
doplníme dobrou zkušenost ze spoluprá-
ce mezi sestrou a lékařem v našem cent-
ru. Pokud sestra zaznamená některé vý-
znamné změny v chování pacienta, které 
by mohly svědčit pro negativní změnu 
jeho psychického stavu, je výhodné upo-
zornit na to lékaře, případně se na změ-
nu pa cienta více vyptat. Není povinnos-
tí sestry odhalit a rozpoznat psychické 
potíže pacienta, stačí jej pozorovat a na 
jeho potíže upozornit. Sestra nemusí si-
tuaci sama vyřešit, stačí, aby ji nezhoršila 
a podpořila pacienta v tom, že bude své 
problémy řešit sám.

Závěr
Každý člověk, tedy i diabetik, je zodpo-

vědný za svůj život, tím pádem i za svoji 
nemoc – diabetes a záleží především na 
něm, jak se mu s ní bude žít. Zdravotnický 
tým by měl být pacientům plně k dispo-
zici, ale jedním z hlavních úkolů edukace 
by se měla stát podpora pacienta a jeho 
motivace k tomu, aby převzal zodpověd-
nost za léčbu on sám. U chronického one-
mocnění, jakým je diabetes, má být pa-
cient spolupracujícím expertem. K tomu 
potřebuje informace o nemoci jako tako-
vé i o svém zdravotním stavu.

Pokud si má člověk cokoli uvědomit, 
tedy i nedostatky v péči o svoji chorobu, 
kterými se edukace zabývá, potřebuje 
k uvědomění dojít sám. Proto je lepší se 
při edukaci více ptát než mentorovat.
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Nutriční terapie

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
IV. díl – Luštěniny a okopaniny

Luštěniny

Luštěniny představují bohatou, bohužel 
často opomíjenou skupinu potravin. Spo-
třeba luštěnin je v ČR velmi nízká a činí 
pouze necelé 2 kg/osobu/rok. Luštěniny 
jsou zralá, suchá semena luskovin. Nezra-
lé plody (lusky) se řadí mezi zeleninu. Patří 
sem např. zelené fazolky a hrášek. Nejzná-
mějšími představiteli luštěnin jsou: hrách 
setý, čočka jedlá, fazol obecný, fazol mě-
síční (lima boby) a bob obecný. Méně zná-
má je cizrna beraní (římský hrách), vigna 
zlatá (mungo) a vigna čínská (dlouhatec 
čínský). Mezi luštěniny patří také sója luš-
tinatá a podzemnice olejná, tedy známé 
arašídy. Sója a podzemnice se od ostatních 
luštěnin liší vysokým obsahem tuku, pro 
který jsou zařazovány mezi olejniny. 

Luštěniny jsou výborným zdrojem bíl-
kovin rostlinného původu, 100 g luštěnin 
obsahuje v průměru 20 g bílkovin. Výjim-
kou jsou sójové boby, které ve 100 g ob-
sahují až 40 g bílkovin. Bílkoviny luštěnin 
mají také příznivé zastoupení aminoky-
selin, včetně esenciálních. Využitelnost 
bílkovin je ale snížena v důsledku pří-
tomnosti inhibitorů proteáz, které brání 
štěpení bílkovin na aminokyseliny. U osob, 
které z nejrůznějších důvodů nekonzumu-
jí potraviny živočišného původu, se dopo-
ručuje kombinovat luštěniny s obilovina-
mi. Kombinací luštěnin s obilovinami se 
významně zvýší biologická hodnota obsa-
žených bílkovin, takže se svým aminoky-
selinovým složením velmi přibližují biolo-
gické hodnotě živočišných bílkovin. Např. 
cizrna obsahuje velké množství aminoky-

seliny lysinu, která je limitující aminoky-
selinou u cereálií. Obiloviny zas obsahují 
více cysteinu a methioninu. 

Sacharidy jsou zastoupeny převážně 
škrobem (kolem 70 %), výjimkou jsou sója 
a arašídy. Sója a arašídy neobsahují škrob, 
zato mají vyšší zastoupení oligosacharidů, 
které jsou zodpovědné za nadýmavý efekt 
luštěnin. Tomu je možné zabránit namo-
čením luštěnin přes noc do vody a vyli-
tím použité vody, nebo klíčením. Některé 
oligosacharidy (zejména alfa-galaktosi-
dy) jsou záměrně přidávány do funkčních 
potravin (především mléčných výrobků, 
cukrovinek nebo nealkoholických nápo-
jů). Oligosacharidy jsou účinkem střev-
ních bakterií rozkládány na mastné kyse-
liny s krátkým řetězcem (butyrát, acetát, 
propionát), které jsou využívány buňka-
mi tlustého střeva jako energetický zdroj 
a příznivě působí i na sliznici střeva.

Obsah tuku v luštěninách je nízký (ko-
lem 5 %), opět kromě sójových bobů (40 % 
tuku na 100 g) a arašídů (70 % tuku na 
100 g). Obsažené tuky mají převahu ne-
nasycených mastných kyselin. Výhodou 
je také to, že luštěniny neobsahují žádný 
cholesterol.

 Luštěniny jsou též velmi dobrým zdro-
jem vlákniny (v průměru 10–16 g, sója až 
21 g ve 100 g suchých luštěnin). 

Luštěniny poskytují i řadu vitamínů 
(zejména vitamín A, vitamíny skupiny B) 
a minerálních látek, z nichž je významný 
především obsah vápníku a železa. Bohu-
žel využitelnost těchto důležitých mine-
rálů je nízká. Důvodem je přítomnost ně-
kterých nežádoucích látek (zejména fytáty 
a kyselina šEavelová), které vstřebatelnost 
vápníku i železa výrazně zhoršují. 

Z dalších nežádoucích látek v luštěni-
nách lze jmenovat lektiny, které jsou dá-
vány do souvislosti s rozvojem potravino-
vých alergií, puriny a saponiny. Na druhou 
stranu luštěniny obsahují i mnohé zdraví 

Tab. č. 1: Energetické hodnoty okopanin a luštěnin

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

batáty syrové 360 0,1 1,6 20,1

batáty vařené 318 0,1 1,4 17,7

bramborová kaše 348 0,6 1,9 17,5

bramborová kaše v prášku 1 417 0,9 7,1 74,3

bramborové těsto v prášku 1 455 1,1 9,1 74,1

brambory 243 0,1 2,6 12,4

brambory pečené (se slupkou) 829 0,1 4,3 46,1

brambory vařené 360 0,1 1,7 20,0

cizrna 1 524 6,0 19,3 60,6

čočka 1 343 1,2 24,7 57,2

fazole 1 414 1,6 21,8 62,6

fazole mungo 1 026 1,0 22,0 35,6

hrách 1 331 1,4 21,8 59,4

hranolky (střední) 1 060 12,0 3,0 32,0

sója 1 790 21,2 40,4 21,2

sójové boby naklíčené 511 6,7 13,1 9,6

sójový granulát (Bonavita) 1 179 2,0 45,0 20,0

topinambury 306 0,0 2,0 17,4
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prospěšné látky, např. rostlinné estrogeny 
(fytoestrogeny). Nejznámějšími fytoestro-
geny jsou izoflavonoidy, kumestany a lig-
nany. Jsou obsaženy hlavně v luštěninách, 
ale ve významném množství se nacházejí 
také v jeteli a vojtěšce. Největší estrogen-
ní aktivitu má ganistein, diadzein a bio-
chanin. Ganistein a diadzein se nachází 
v sóje, zdrojem biochaninu je vedle vojtěš-
ky a jetele i cizrna. Kumestan je obsažen 
v klíčících semenech sóji a munga, nejvý-
znamnějším zdrojem lignanů jsou vedle 
luštěnin semena lnu a tykve. Izoflavono-
idy chrání rostlinu před plísněmi, viry, 
bakteriemi, posilují její odolnost a mají 
antioxidační vlastnosti. U živočichů se 
uplatňuje hlavně jejich estrogenní aktivi-
ta, která má vliv na reprodukci. Právě pro 
tuto vlastnost se uvažuje o rostlinných 
sterolech jako o alternativním léku v tera-
pii klimakterických potíží (fytoestrogeny 
především snižují frekvenci a závažnost 
návalů a zlepšují kvalitu spánku). Na zá-
kladě klinických studií bylo navíc proká-
záno, že izoflavonoidy působí protinádo-
rově, uplatňují se v prevenci osteoporózy, 
zlepšují stav kůže a brání zvýšenému vy-
padávání vlasů. Významný je také jejich 
antioxidační potenciál.

Luštěniny mají velmi široké uplatnění 
– můžete je podávat jako samostatný po-
krm nebo jako součást polévek, salátů, po-
mazánek či zapékaných jídel. Díky vysoké-
mu obsahu vlákniny a bílkovin luštěniny 
velmi dobře sytí, jsou proto vhodné rov-
něž pro redukční diety a tedy i pro diabe-
tiky. Stačí přidat k běžnému zeleninovému 
salátu několik lžic vařených nebo sterilo-
vaných luštěnin a hned získáte po všech 
stránkách nutričně hodnotné jídlo. 

Sója má díky svému složení výsadní po-
stavení mezi ostatními luštěninami. Vy-
značuje se především vysokým obsahem 
bílkovin a tuků. Obsažený tuk má příznivé 
složení mastných kyselin se značným za-
stoupením polynenasycených mastných 
kyselin a fosfolipidů. 

Sója se zpracovává na celou řadu výrob-
ků, příkladem je sójový olej, mouky, kru-
pice, vločky nebo tzv. texturované sójové 
bílkoviny, které slouží jako náhrada masa. 
Sójové „maso“ se připravuje ze sójových 
mouk, krupic, koncentrátů nebo izolátů 
sójových bílkovin (koncentrát sójových 
bílkovin je výrobek, u kterého obsah bíl-
kovin dosahuje až 70 %; v případě izolátů 
je obsah bílkovin až 95 %). Sójové maso 
se vyrábí ve formě plátků, nudliček nebo 
granulátu. Označení sójové maso je však 
nesprávné, protože se svým složením 

značně odlišuje od masa zvířat. Správným 
termínem je sójový výrobek. Oproti masu 
jatečních zvířat se „sójové maso“ vyzna-
čuje nízkou využitelností železa a dal-
ších minerálních látek, postrádá vitamín 
B12 a obsahuje i některé nežádoucí látky 
(např. lektiny, inhibitory proteáz a kyse-
linu fytovou). Nespornou výhodou je re-
lativně nízká energetická hodnota, mini-
mální obsah tuku, vysoký podíl vlákniny 
a nepřítomnost cholesterolu. 

Velké skupiny tvoří fermentované a ne-
fermentované výrobky ze sóji. Mezi ne-
fermentované výrobky patří sójové ná-
poje (nesprávně označované jako sójové 
mléko), tofu (sójový „tvaroh“), sojanézy, 
cukrovinky nebo sójové oříšky. K získání 
specifických fermentovaných výrobků se 
používá různých mikroorganismů. Např. 
tradiční sójová omáčka se vyrábí fermen-
tací sójových bobů nebo odtučněné sójové 
mouky mikroorganismy Aspergillus oryze-
ae. Ke konci fermentace se ještě používají 
bakterie mléčného kvašení. Mezi fermen-
tované sójové produkty dále patří zaky-
sané sójové výrobky (především sójové 
„jogurty“), Tempeh (jedná se o vařenou 
sóju fermentovanou kulturou Rhizopus 
oligosporus) a Natto (vařená sója fermen-
tovaná kulturou Bacillus subtilis).

Hrách patří mezi tradiční luštěniny 
s dlouhou historií. V českých zemích se 
s oblibou vařila o velikonoční Škaredé 
středě hrachová pučálka, což byl naklíče-
ný, opražený a ochucený hrách. Naklíče-
né luštěniny jsou cenné pro vysoký obsah 
vitamínů a enzymů, takže by jistě bylo 
vhodné „oprášit“ tuto tradici.

Hrách se pěstuje v několika odrůdách, 
známá a velmi zajímavá je např. kapu-
cínská odrůda hrachu. Hrách kapucín 
má díky svým chuEovým vlastnostem 
podobné kulinářské využití jako čočka. 
V porovnání s běžnými odrůdami hra-
chu vykazuje vyšší zastoupení bílkovin 
a lysinu.

Využití hrachu je velmi široké – zelený 
hrášek (nezralá semena hrachu) se kon-
zumuje za syrova, konzervuje se mraže-
ním nebo sterilací ve slaném nálevu. Su-

chý neloupaný hrách je nutné před další 
úpravou namáčet, loupaný hrách je mož-
né ihned po propláchnutí vařit. Z hrachu 
se připravují kaše, pomazánky, polévky, 
karbanátky, vynikající je hrách se zelím 
a uzeným masem.

Hrách se vyznačuje vysokým obsahem 
vlákniny, je bohatým zdrojem draslíku, 
mědi, z vitamínů se jedná především o vi-
tamín K a vitamíny skupiny B.

Čočka – podle velikosti zrna a barvy se 
rozlišuje mnoho druhů. Za nejlépe stra-
vitelnou se považuje červená čočka, kte-
rá se také velmi rychle rozváří, není tedy 
nutné ji předem namáčet. Čočka je nutrič-
ně velice cenná, a to zejména pro vysoký 
obsah bílkovin, vlákniny, železa, fosforu 
a zinku. Čočka je také bohatým zdrojem 
selenu a vitamínu B1. Čočka má stejně 
jako hrách, sója a boby nízký glykemic-
ký index, je proto vhodnou potravinou 
pro ty, kteří chtějí hubnout, nebo se léčí 
s diabetem.

Z čočky se nejčastěji připravují polév-
ky, přidává se do salátů, klasikou je čoč-
ka na kyselo. 

Fazolí existuje velké množství druhů 
– fazole bílé, černé, fazole mungo, fazole 
adzuki apod. Fazole poskytují pestrou pa-
letu pokrmů – polévky (nejčastěji v kom-
binaci s uzeninou a zeleninou), fazolový 
guláš, fazolové smaženky, fazole s rajčaty, 
cibulí, mexické chilli apod. Nutričně cen-
né jsou i naklíčené fazole. K tomu účelu 
se nejlépe hodí fazole mungo, což jsou 
malé, zelené fazole. Konzumace fazolí 
mungo není na rozdíl od jiných luštěnin 
spojena s nadýmáním. Za „královnu fa-
zolí“ jsou považovány fazole adzuki, kte-
ré mají vysoký obsah manganu, kyseliny 
listové a fytosterolů.

Fazole obecně se vyznačují především 
vysokým obsahem hořčíku a draslíku, ji-
nak mají podobné složení jako ostatní 
luštěniny. 

Cizrna je populární hlavně v arabských 
zemích, ale na oblibě získává i u nás. Má 
jemnou oříškovou chuE a je stejně jako 
čočka a fazole adzuki velmi dobře stra-
vitelná. Z cizrny se připravuje řada jídel 

Nutriční terapie
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– např. pomazánka hummus, polévky 
(známá je španělská polévka garbanzo), 
bramboráčky nebo kaše. Cizrna skvěle 
chutná dušená s rajčaty, cibulí a česne-
kem, vařenou ji lze použít jako přílohu, 
pražená je chutnou náhradou oříšků, 
mladé rostliny se používají jako zpestření 
zeleninových salátů. V porovnání s ostat-
ními luštěninami má cizrna vyšší obsah 
tuků s významným zastoupením kyseliny 
linolové. Z ostatních nutrientů je cizrna 
bohatá na vlákninu, z minerálních látek se 
jedná především o vápník, železo a zinek. 
Cizrna se cení i pro vysoký obsah manga-
nu a kyseliny listové.

Okopaniny
Brambory patří u nás mezi nejdůleži-

tější okopaniny. Pro vysoký obsah škrobu 
(16–20 %) slouží brambory především jako 
zdroj energie. Obsažené bílkoviny mají 

výhodné složení aminokyselin, ale jejich 
celkový obsah je velmi nízký (2 %). Obsah 
tuku je zanedbatelný.

Vzhledem k výši spotřeby jsou brambo-
ry cenným zdrojem vitamínu C. Vitamín 
C však patří mezi velmi citlivé vitamíny 
a jeho obsah významně klesá zejména 
následkem nesprávného skladování a vy-
luhování při tepelné úpravě. V zájmu za-
chování co nejvyššího obsahu vitamínu 
C se proto doporučuje vařit brambory ve 
slupce, a pokud vaříte loupané brambory, 
vkládejte je až do vroucí vody. Nejlepší 

tepelnou úpravou je vaření v páře nebo 
dušení v malém množství vody. 

Brambory jsou také dobrým zdrojem vi-
tamínu B6 a kyseliny pantotenové, z mi-
nerálních látek je to především draslík, 
fosfor, železo, molybden a měW. Bram-
bory jsou rovněž významným zdrojem 
vlákniny. 

Z nežádoucích látek se hlavně v klíč-
cích nazelenalých brambor nachází gly-
koalkaloid solanin, který může způsobit 
poškození sliznice žaludku a dvanácter-
níku. Primární funkcí solaninu je ochra-
na rostliny před škůdci a plísněmi. Kon-
centraci solaninu lze snížit odstraněním 
klíčků, zelených částí brambor a částečně 
také varem.

Brambory mají velmi široké kulinářské 
využití. Zpracovávají se na celou řadu 
výrobků – sušením se z nich připravují 
kaše, směsi na přípravu knedlíků a su-
šené brambory. Předsmažené hranolky 
a přílohy se zamrazují, brambory je také 
možné sterilovat. 

Pro svou chuE jsou velmi oblíbené sma-
žené bramborové výrobky (chipsy, hranol-
ky apod.), jejichž příprava však již výraz-
ně mění zdravou tvář brambor. Průměrná 
energetická hodnota bramborových lu-
pínků se pohybuje kolem 2 100 kJ, obsah 
tuku je 25 g a obsah soli dosahuje až 5 g 
ve 100 g. K dochucení se vedle soli použí-
vá celá paleta dochucovadel, jako je např. 
sušený sýr, koření, zeleninové nebo šun-
kové aroma. Obsažený tuk a dráždivá chuE 
koření jsou příčinou, proč není problém 
sníst velké množství těchto výrobků. Je-
jich častá konzumace proto nepochybně 
přispívá ke vzniku obezity. Tento trend je 
obzvlášE patrný v dětské populaci. 

Vařené brambory ale nepředstavují 
významnou energetickou zátěž, protože 
100 g poskytne energii 360 kJ. Tepelná 
úprava významně mění výživové a ener-
getické parametry bramborových pokr-
mů. Brambory se slupkou, pečené bez 
tuku svou energetickou hodnotu příliš 
nezvyšují, ale vlivem vysokých teplot 
se ztrácí většina vitamínu C a ostatních 
mikronutrientů. Pokud použijete kupo-
vané předsmažené hranolky, počítejte již 

TIPY:
Hummus
1 plechovka sterilované cizrny, 5 –  6 lžic olivového 
oleje, 2 lžíce citrónové šEávy, 3 stroužky česneku, 
3 lžíce sezamové pasty (k dostání pod názvem 
tahini), sůl, pepř, sladká paprika

Cizrnu, olivový olej, sezamovou pastu a česnek rozmixujeme. Podle potřeby 
zředíme nálevem ze sterilované cizrny. Ochutíme citrónovou šEávou a podle 
chuti přidáme pepř a sůl. Pomazánku dáme do misky, ozdobíme mletou papri-
kou (originální receptura radí i snítky koriandru) a uložíme do chladu.

Hrachová polévka s houbami
200 g loupaného hrachu, 150 g hub (nejlépe čerstvých), 20 g sádla, hladká 
mouka, česnek, majoránka, sůl, mletý kmín, pepř, petrželka

Hrách uvaříme do měkka a rozmixujeme. Na části tuku podusíme houby 
s kmínem, solí a trochou pepře. Na zbývajícím tuku připravíme jíšku, zali-
jeme vodou nebo masovým vývarem, přidáme rozmixovaný hrách a hou-
by. Polévku povaříme a dochutíme solí, rozetřeným česnekem, majoránkou 
a petrželkou.

Tip: výbornou hrachovou polévku připraví-
te také tak, že hrách povaříte s hovězím ma-
sem. Další postup je stejný jako u předchozího 
receptu, pouze namísto hub podusíte cibul-
ku a do hotové polévky dáte nakrájené hově-
zí maso a opečenou, na kostičky nakrájenou 
klobásu.
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Ošetřovatelství

s tukem navíc. Jestliže hranolky osmaží-
te ve velkém množství tuku, vyšplhá se 
energetická hodnota na 1 200 kJ a téměř 
15 g tuku. Nejlepší volbou jsou tedy již 
zmíněné vařené brambory. Jsou poměrně 
energeticky chudé, a pokud jsou správ-
ně tepelně upravené, stávají se i zdrojem 
mnoha esenciálních prvků.

Brambory překvapivě vykazují velkou 
sytivost. ZvlášE v kombinaci se zeleninou 
a bílkovinami (hlavně sýrem, tvarohem, 
vejci nebo libovým masem) představu-
jí brambory nutričně vyvážený pokrm, 
který velmi dobře sytí. Výběr vhodné 
zeleniny je prakticky neomezený, dobře 
se k bramborám hodí kysané zelí, pórek, 
paprika, cibule a česnek. Z bylinek je to 
hlavně celerová naE, pažitka, majorán-
ka a kopr.

Topinambury se také nazývají židov-
ské brambory nebo jeruzalémské arty-
čoky. Topinambur hlíznatý je vytrvalá 
rostlina, která dosahuje výšky až tří me-
trů a její hlízy je možné sklízet po celý 
rok. Nejchutnější a nutričně nejcennější 
jsou ale hlízy sklízené pozdě na podzim 
a brzy na jaře. 

Kromě klasického vaření (jako přílohy 
k jinému jídlu) se dají upravovat nejrůz-
nějším způsobem – dusit, zapékat, obalo-
vané smažit, vařit z nich omáčku, přidá-
vat je syrové do salátů nebo je po vzoru 
Indiánů nastrouhat, vymačkat z nich šEá-
vu, přecedit ji a pít buW jako osvěžující 
nápoj, nebo jako zahuštěný sirup.

Batáty jsou to hlízy povijnice jed-
lé a stejně jako brambory pocházejí ze 
střední Ameriky, kde dosud představují 
důležitou plodinu. Synonyma používaná 
pro batáty jsou sladké nebo španělské 
brambory. Batáty se pěstují ve dvou zá-
kladních typech – červené a bílé. Červené 
batáty jsou větší a jejich dužina má oran-
žovou barvu, zatímco menší bílé batáty 
mají dužinu nažloutlou. Batáty lze vařit, 
péct, smažit nebo z nich připravovat kaše 
či nákypy. Podle znalců chutnají nejlépe 
pečené v troubě, osolené, pokapané más-
lem a posypané např. balkánským sýrem 
nebo zalité zakysanou smetanou.

Batáty se oproti bramborám vyzna-
čují vyšším množstvím obsažených sa-
charidů.

Pro úplnost tematiky okopanin je tře-
ba zmínit maniok a jamy, které ale patří 
mezi exotické plodiny a u nás nebývají 
k sehnání.

Kontakt:
khlavata@endo.cz

Ošetřování 
inkontinentního pacienta 
a prevence infekce

7. března hostila Fakultní nemocnice v Brně konferenci organizovanou společ-
ností ConvaTec pro zdravotníky (především zdravotní sestry). Tématem konference 
byla inkontinence a péče o inkontinentního pacienta z pohledu různých odborníků. 
Podstatnou součástí programu bylo představení nového zdravotnického prostředku 
FlexiSeal a výměna praktických zkušeností s používáním této pomůcky.

Karel Vízner
Nakladatelství GEUM

V úvodní přednášce se MUDr. Pavel Sle-
zák ze Zdravotního ústavu v Pardubicích 
věnoval problematice Clostridium difficile 
ve zdravotnických zařízeních. C. difficile 
je gram-pozitivní, anaerobní, sporulují-
cí bakterie, která je součástí mikroflóry 
tlustého střeva. Toxigenní kmeny vyvo-
lávají průjmy, časté je rychlé šíření ve 
zdravotnických zařízeních, zvláště u pa-
cientů po chirurgických výkonech a u on-
kologických nemocných se širokým užitím 
ATB v anamnéze. Spory jsou odolné vůči 
alkoholovým dezinfekčním prostředkům 
a k přenosu dochází nejčastěji při kontak-
tu – zvláště s předměty kontaminovaný-
mi stolicí, s nástroji, rukama nemocných 
i zdravotníků.

V roce 2003 byl identifikován super-
toxigenní kmen (027), který se rychle šíří 
mezi zdravotnickými zařízeními vyspělé-
ho světa. Průjmy asociované s C. difficile 
jsou tak rizikem pro možný vznik pseu-
domembranózní kolidity, toxického me-
gakolon až septického stavu u rizikových 
nemocných. Epidemie zvyšuje mortalitu 
rizikových pacientů, prodlužuje dobu hos-
pitalizace a v neposlední řadě zvyšuje ná-
klady na léčbu.

Mezi doporučená opatření pro prevenci 
a nešíření infekcí C. difficile autor zařadil 
především časnou diagnostiku a surveil-
lance, vzdělávání personálu i pacientů 
a návštěvníků v otázkách hygieny, izola-
ci symptomatických pacientů, důslednou 
hygienu rukou i prostředí a pomůcek a dů-
slednou revizi užívání ATB.

MUDr. Věra Toršová ze Zdravotního 
ústavu v Ostravě, známý bakteriolog a vy-
nikající řečník, představila hlavní možnos-
ti prevence nozokomiálních infekcí. K té-

to problematice se vrátíme v některém 
z příštích čísel samostatným článkem.

Druhá část konference byla věnována 
představení FlexiSealu a zkušenostem 
s jeho užitím na různých pracovištích 
v České republice. FlexiSeal je systém pro 
odvedení a zachycení tekuté stolice u pa-
cientů upoutaných na lůžko. Zdánlivě jed-
noduchá pomůcka významně usnadňuje, 
urychluje a zefektivňuje práci ošetřujícího 
personálu, snižuje rizika poškození kůže 
a šíření infekce. Jistě nezanedbatelnou vý-
hodou je i navrácení důstojnosti samot-
nému pacientovi.

Farmakoekonomickou studii užití Fle-
xiSealu v podobných podmínkách polské-
ho zdravotnictví přednesl Roman Wydra, 
regionální manažer společnosti Conva-
Tec. Uvedl cenu FlexiSealu do souvislos-
tí s úsporou nákladů, které při jeho užití 
vznikají – mezi ně patří úspora materiá-
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lů a pomůcek (katetry, 
dezinfekce, …), služeb 
(výměna prádla, práce 
sester ad.), laborator-
ních nákladů, a přede-
vším nákladů na léčbu 
případných komplikací 
inkontinence stolice (de-
kubity, infekce, …). 

M a r t i n a  M i k sov á 
z BaEovy nemocnice ve 
Zlíně představila hlavní 
příčiny a komplikace in-
kontinence stolice a na-
vázala prezentací vlast-
ností FlexiSealu. Užití je 
indikováno pro mana-
gement tekuté či polote-
kuté stolice u dospělých 
pacientů upoutaných 
na lůžko. Systém by neměl být užíván 
u dětských pa cientů, u nemocných s tu-
hou či formovanou stolicí, u těch, kteří 
v posledních 12 měsících prodělali ope-
raci dolní části tlustého střeva nebo rek-
ta, při poranění rekta, suspektním nebo 
potvrzeném poškození rektální sliznice, 
při nádoru v rektu, či závažné formě he-
moroidů. FlexiSeal by neměl být souvisle 
užíván déle než 29 dní.

Zavedení, ošetřování i manipulace se 
systémem je velmi jednoduchá a přínos 
pro pacienta i zdravotnické zařízení zjev-
ný. Vyplynulo to z diskuse mezi přednáše-
jícími a účastnicemi v sále, z nichž mnohé 
se systémem již pracují. Diskuse přinesla 

řadu praktických doporučení a zkušenos-
tí z pracovišE po celé republice.
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Ošetřovaní inkontinentního pacienta a pre-
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Kontakt:
karelvizner@geum.org

Obr.: Ing. Tomáš Černohorský a Ing. Martin Janura ze společnos-
ti ConvaTec
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