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Editorial

Rada pro výzkum a vývoj, odborný a poradní orgán vlády ČR, provádí každý rok hodnocení stavu výzku-
mu a vývoje, které je vodítkem při rozhodování o přidělení prostředků na výzkum ze státního rozpočtu. Mezi 
podstatné části tohoto hodnocení patří také informace o publikaci v odborných časopisech. 

V případě otištění příspěvku v zahraničních perodikách s impakt faktorem je hodnota jednoznačná. Pro-
blém však vzniká u publikací národních, protože téměř žádné české odborné časopisy impakt faktor nemají. 
V minulosti bylo zjištěno, že jako články publikované v odborných periodikách jsou vykazovány i příspěvky 
v denním tisku a stati typu recenzí, zpráv z konferencí apod. V letech 2002–2007 počet takto vykázaných 
publikací neustále narůstal. 

To bylo také důvodem, proč Rada pro výzkum a vývoj přistoupila k vytvoření Seznamu neimpaktovaných 
recenzovaných odborných periodik vydávaných v ČR. Časopisy, které splní odborné a recenzní požadavky stano-
vené Radou, budou zařazeny do Seznamu. Ten pak bude podkladem pro bodové hodnocení výsledků výzkumu 
a vývoje za účelem posouzení efektivity výzkumu podporovaného ze státního rozpočtu. Příspěvkům v těchto 
časopisech bude přiděleno bodové ohodnocení úměrné publikacím v periodikách s impakt faktorem. 

Rád bych na tomto místě poděkoval všem našim spolupracovníkům – autorům, recenzentům, redakční 
radě i redakci za to, že svým úsilím umožnili splnit kritéria pro zařazení časopisu Kazuistiky v diabetologii 
do tohoto Seznamu.

V tomto čísle jsme si dovolili reagovat na dvě významná výročí, která dozajista zaslouží připomenutí – 25. 
výročí první transplantace pankreatu v České republice a 100. výročí narození význačného českého endokri-
nologa a zakladatele Endokrinologického ústavu, doc. MUDr. Karla Šilinka, DrSc. 

O historický přehled problematiky transplantací pankreatu jsme požádali předního českého diabetologa, 
který stál u kolébky transplantačního programu v naší zemi – prof. Vladimíra Bartoše. Rozhovorem s doc. 
Františkem Saudkem jsme pak doplnili výhled této problematiky do budoucnosti.

Osobnost doc. Šilinka představuje ve svém článku prof. <uboslav Stárka, příspěvek doplňují i osobní 
vzpomínky prof. Václava Zamrazila a prof. Richarda Hampla, jeho někdejších spolupracovníků.

Karel Vízner
šéfredaktor

Kazuistiky v Seznamu 
Rady pro výzkum a vývoj
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Peter Kentoš1, Mikuláš Pura1, Michaela 
Šmoldasová1, Peter Vaňuga1, Marián Mokáň2

1 Endokrinologické oddelenie, NEDÚ n. o., [ubochňa
2 I. interná klinika JLF UK a MFN, Martin

Súhrn:
Opisujeme prípad 25-ročného pacienta s novodiagnostikovaným diabetom vyžadujúcim 

v úvode ochorenia liečbu inzulínom. Na základe klinického obrazu bolo u pacienta vyslovené 
podozrenie na akromegáliu, pre túto svedčili výsledky hormonálnych parametrov a nález ex-
panzie v selárnej oblasti pri morfologickom zobrazovacom vyšetrení. Vzh-adom na lokalizáciu 
a ve-kos. nádoru neurochirurgický zákrok pod-a očakávania neviedol k žiadanej kurabilite. 
Napriek v literatúre uvádzanému zhoršovaniu glykemickej kompenzácie ako nežiadúceho efektu 
liečby analógmi somatostatínu, následne zahájená liečba dlhodobo účinkujúcou formou oktreo-
tidu bola už po krátkej dobe dôvodom pre výraznú redukciu dávok inzulínu až úplné vysadenie 
inzulinoterapie. Prípad poukazuje na potrebu klinickej erudície pri klasifikácii diabetu, rozho-
dovaní o modalitách liečby, ako aj zhodnotení očakávaného prínosu a prípadných negatív liečby 
základného ochorenia, s ktorým sa diabetes špecifického typu spája.

Summary:
Positive effect of somatostatin analogue therapy on metabolic compensation of diabetes in 

patient with acromegaly
Authors describe a case of 25-year-old male patient with newly diagnosed diabetes mellitus 

requiring insulinotherapy in an early course of the disorder. The results of hormonal parameters 
and finding of the sellar expansion at morphological imaging study confirmed clinical suspicion 
of acromegaly. As expected, the size and the expansion of pituitary adenoma predicted limited 
outcome of neurosurgical operation. Opposite to negative effects of somatostatin analogue therapy 
on glycaemic compensation as stated in literature, following treatment with long-acting octreotide 
formulation urged us to reduce insulin doses and even to stop insulin treatment during the short 
treatment period. This case underscores the need for clinical experience in classifying diabetes, 
determination on treatment modalities, as well as the evaluation of expected positive and negative 
effects in therapy of disorder underlying the specific type of diabetes.

Kentoš, P., Pura, M., Šmoldasová, M., Vaňuga, P., Mokáň, M. Pozitívny efekt liečby analógom 
somatostatínu na kompenzáciu diabetu u pacienta s akromegáliou. Kazuistiky v diabetologii 6, č. 3: 
4 –9, 2008.

Pozitívny efekt liečby analógom 
somatostatínu na kompenzáciu
diabetu u pacienta s akromegáliou

K-účové slová:

� diabetes mellitus

� akromegália

� iný špecifický typ diabetu

� analóg somatostatínu

� oktreotid

Key words:

� diabetes mellitus

� acromegaly

� other specific type of 
diabetes

� somatostatin analogue

� octreotid

Úvod:

Devä^desiat percent pacientov s diabetes mellitus (DM) spĺňa 
kritériá jedného z dvoch hlavných typov ochorenia – typu 1 a typu 2 
diabetu. Pri diagnostike tejto metabolickej poruchy však nesmieme 
zabúda^ na skupinu ochorení, pre ktorú v klasifikácii z roku 1997 
(ECDCDM 1997) bolo použité označenie „iné špecifické typy diabe-

tu“. Túto heterogénnu skupinu tvoria menej časté a etiopatogenézou 
rozdielne ochorenia, podmienené mutáciami génov, nadprodukciou 
hormónov, poškodením tkaniva pankreasu nádorovým a zápalovým 
procesom, liekmi, infekciami. Patologické zmeny vyvolané základným 
ochorením vedú k sekundárnej poruche homeostázy glukózy. Liečba 
primárneho ochorenia preto vedie k významnej úprave metabolickej 
kompenzácie DM. 
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POZITÍVNY EFEKT LIEČBY ANALÓGOM SOMATOSTATÍNU NA KOMPENZÁCIU DIABETU U PACIENTA…
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Medzi endokrinopatie vedúce k sekundárnemu DM patrí akro-
megália/gigantizmus podmienená autonómnou hypersekréciou ras-
tového hormónu (STH – SomatoTrophic Hormone). Akromegália je 
zriedkavým ochorením s incidenciou 3–4 nových prípadov na 1 milión 
obyvatedov a rok (Bengtsson et al. 1988), s ekvivalentným postihnutím 
oboch pohlaví a vekom 40–60 rokov v čase diagnostikovania. Názov 
ochorenia označujúci gréckymi slovami hlavný klinický príznak, 
zväčšenie akrálnych častí (akros – končatiny, megalos – vedký), použil 
prvýkrát v roku 1886 Pierre Marie (Marie 1886). Nadmerná sekrécia 
STH je vo viac ako 99 % prípadov podmienená benígnym adenómom 
hypofýzy. Extrémne zriedkavou príčinou akromegálie je ektopická 
sekrécia somatoliberínu (GhRH – Growth-hormone-Releasing Hor-
mone) metastázujúcim neuroendokrinným tumorom (Thorner et al. 
1984), alebo zvýšená sekrécia GhRH hypotalamom (Asa et al. 1984). 
Približne 5 % prípadov je spojených so syndrómom mnohopočetnej 
endokrinnej neoplázie typ 1 (MEN 1). 

Klinické prejavy ochorenia sú spôsobené lokálnym pôsobením 
nádorovej masy a systémovým účinkom nadprodukcie STH. Nelie-
čená akromegália je spojená s nárastom morbidity a mortality, a to 
najmenej dvojnásobne v porovnaní s normálnou populáciou. Podda 
epidemiologických štúdií publikovaných v 70. rokoch minulého sto-
ročia viac ako 50 % akromegalikov zomieralo do 60. roku života na 
kardiovaskulárne, cerebrovaskulárne a respiračné ochorenia. Vývoj 
nových terapeutických postupov v liečbe akromegálie a jej komplikácií 
spôsobil, že sa pacienti s týmto ochorením v súčasnosti dožívajú vyš-
šieho veku. V porovnaní s minulos^ou dochádza k nárastu incidencie 
neoplázií, a to hlavne tubulárnych kolorektálnych adenómov a karci-
nómov (Jenkins et al. 1997). 

STH je silným inzulínovým antagonistom, ktorý sa secernuje 
počas hypoglykémie. Má pozitívny anabolický efekt v proteínovom 
metabolizme, stimuluje glukoneogenézu a vedie k hyperinzulinémii. 
Jeho vysoké hladiny spôsobujú zníženie senzitivity inzulínových recep-
torov, ktorá je podkladom inzulínovej rezistencie (Clemmons 2002). 
Porušené je vychytávanie glukózy skeletálnym svalstvom, zmenená 
je regulácia hepatálnej glukoneogenézy. Inzulínová rezistencia vedie 
k poruche glukózovej tolerancie, prípadne k diabetu. Incidencia DM 
u pacientov s akromegáliou predstavuje 20–50 %, hyperglykémia na-
lačno a porucha glukózovej tolerancie sa vyskytujú v galších 15–25 % 
(Ezzat et al. 1994, Mestron et al. 2004). 

Kazuistika:
25-ročný pacient bol v januári 2006 hospitalizovaný na regionál-

nom internom oddelení pre novodiagnostikovaný DM. V predchorobí 
udával zníženie telesnej hmotnosti o 25 kg počas obdobia 5 mesiacov. 
Pokles na váhe spájal so zvýšenou fyzickou námahou a menším energe-
tickým príjmom. Neskôr sa k ̂ ažkostiam pridala polyúria a polydipsia. 
Glykémia 27 mmol/l pri vyšetrení krvi glukometrom matky objasnila 
príčinu ^ažkostí pacienta. Počas hospitalizácie mu bola nasadená 
liečba inzulínom v intenzifikovanom režime. Pre akromegaloidnú 
stigmatizáciu (obrázok č. 1a, 1b, 1c) bol konzultovaný endokrinológ, 
doplnené boli základné hormonálne analýzy a vyšetrenie selárnej 
oblasti magnetickou rezonanciou (MRI). MRI vyšetrenie zobrazilo 
zväčšené turecké sedlo s intraselárne uloženým ložiskom vedkosti 
40×22×27 mm, šíriacim sa do supraselárnej cisterny, vdavo až parase-
lárne. Lézia bola mierne nehomogénnej štruktúry s drobnými cystický-
mi zmenami, s postkontrastným vysycovaním sa, obraz bol suspektný 

Obr. č. 1: Charakteristická klinická stigmatizácia pacienta – tvár 
(a), ruky (b), chodidlá (c)
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pre makroadenóm (obrázok č. 2a, 2b, 2c). K galšej diagnostike bol 
pacient preložený na naše pracovisko. 

Pri výške 187 cm vážil 96 kg. Krvný tlak bol 110/70 mmHg. 
Telesnú konštitúciu charakterizoval hyperstenický habitus so zväč-
šenými akrálnymi čas^ami (brada, jazyk, nadočnicové oblúky, ruky 
a chodidlá). Pacient pri prijatí neudával žiadne subjektívne ^ažkosti. 
Hladina glykovaného hemoglobínu 14,3 % pri referenčnej norme 
4,3–6,1 % (IFCC) odpovedala metabolickej dekompenzácii pri novo-
diagnostikovanom diabete. Vzhdadom na fyziologickú bazálnu hladi-
nu C-peptidu s postprandiálnym vzostupom, pri negativite markerov 
autoimunitnej inzulitídy sme ochorenie klasifikovali ako špecifický 
typ diabetu pri hypersomatotropizme (tabudka č. 1). Z ostatných 
laboratórnych parametrov bola v lipidograme prítomná kombinovaná 
hyperlipoproteinémia. Zvýšené boli aktivity hepatálnych enzýmov 
– alanín aminotransferázy a aspartátaminotransferázy, pri fyzio-
logickej hladine celkového bilirubínu a gamaglutamyltransferázy. 
Doplnená sérologia hepatotropných vírusov vylúčila infekčnú etio-
lógiu hepatopatie. Mineralogram nevykazoval patologickú odchýlku. 
Mikroalbuminúria bola opakovane negatívna. 

Realizované hormonálne analýzy (tabudka č. 2) potvrdili prítomnos^ 
hypersekrécie STH s jeho priemernou hladinou 56,0 ng/ml (normálna 
priemerná hodnota za 24 hodín <2,5 ng/ml), miernu hyperprolaktiné-
miu (609 mIU/l pri referenčnom rozmedzí 54,2–380,5 mIU/l), hladiny 
TSH (1,3 mIU/l pri referenčnom rozmedzí 0,35–4,9 mIU/l) a vodnej 
frakcie tyroxínu (8,0 pmol/l pri referenčnom rozmedzí 9,0–19,1 pmol/l) 
odpovedali konštelácii centrálnej hypotyreózy, hladiny gonadotropínov 
(LH 2,0 IU/l, FSH 2,3 IU/l) a celkového testosterónu (4,7 nmol/l pri 
referenčnom rozmedzí 5,4–30,4 nmol/l) verifikovali centrálny hypogo-
nadizmus. Fyziologické hladiny kortizolu v sére so zachovanou diurnál-

nou variabilitou (8.00…16.00…20.00…24.00…8.00 hod. – 622…273…
193…160…618 nmol/l), pri fyziologickej hladine ACTH (27,7 pg/ml 
pri referenčnej norme 8,3–57,8 pg/ml) a fyziologickej exkrécii vodného 
kortizolu močom (587 pri referenčnej norme 88–670 nmol/l) vylúčili 
poruchu hypotalamo-hypofýzo-adrenálnej osi. U pacienta sme zahájili 
substitučnú liečbu levotyroxínom. Úpravy dávok prandiálnych bolusov 
regular inzulínu a nasadenie bazálneho analógu glargine viedlo k sta-
bilizácii glykémií v rozmedzí 7,1–10,9 mmol/l. Celková denná dávka 
pri prepustení pacienta bola 80 jednotiek inzulínu, čo predstavovalo 
0,83 jednotiek na 1 kg telesnej hmotnosti. 

Zo zobrazovacích vyšetrení bola doplnená sonografia brušných 
orgánov s nálezom mierne zväčšenej sleziny bez zmien jej štruktúry, 
hepatobiliárny trakt, obličky a močovody nevykazovali patologické 
zmeny. Do obrazu organomegálie pri základnom ochorení spadal so-
nografický nález mierne zväčšenej štítnej ždazy (celkový objem 27 ml). 
Jej parenchým bol normoechogénny s pravidelnou jemnou štruktúrou 
bez ložiskových zmien. Echokardiografia zobrazila počínajúcu koncen-
trickú hypertrofiu myokardu davej komory a dahko dilatované pravé 
srdcové oddiely s trikuspidálnou insuficienciou do I. stupňa. Ejekčná 
frakcia davej komory bola 57 %. Vyšetrenie perimetra nezobrazilo 
žiaden výpadok zorného poda oboch očí. 

Pacientovi sme odporučili neurochirurgické riešenie. Zákrok 
z davostrannej frontálnej kraniotómie s deklarovanou radikálnou ex-
stirpáciou ložiska bol realizovaný v apríli 2006. Pre pooperačný výskyt 
febrilít užíval antibiotickú liečbu. Prechodný pozákrokový diabetes 
insipidus si vyžiadal krátkodobú liečbu dezmopresínom. Histologické 
vyšetrenie potvrdilo chromofóbny adenóm hypofýzy, bez bunkových 
a jadrových atypií, imunohistochemicky s pozitivitou STH, fokálnou 
pozitivitou prolaktínu a negativitou ACTH. Počas následnej hospitali-
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Obr. č. 2: Nález makroadenómu (označený šipkou) pri magnetickej rezonancii – transverzálny rez (a), koronálny rez (b), sagitálny rez (c)

Marie Pierre (1853–1940) – francouzský neuropatolog. Vystudoval v Paříži, svou lékařskou kariéru započal na Salpêtrière pod vedením Jean-Marie Charcota. V letech 1886–1891 publikoval 
studii o akromegalii. V roce 1906 vydal tři příspěvky o afázii, které změnily dosud přijímané představy, které prosazoval Paul Broca. Popis ankylozující spondylitidy vydal v roce 1898. (Zdroj 
informací: archiv redakce)

Leksell Lars (1907–1986) – švédský chirurg. Vystudoval Karolinska Institutet, v roce 1958 se stal profesorem chirurgie na univerzitě v Lundu. V letech 1960–1974 působil jako profesor neu-
rochirurgie na Karolinska Institutet ve Stockholmu. V roce 1951 spolu s fyzikem a radiobiologem Borje Larssonem využili protonových paprsků pro ozáření jednoho místa v mozku, napřed 
v experimentu na zvířatech, později i k léčbě lidí. Dali tak základ radiochirurgii. Tuto techniku nazvali „strålkniven“ (paprskové nože). V roce 1968 sestavil L. Leksell přístroj využívající 
gama záření z kobaltových zářičů, nazvaný gama nůž. (Zdroj informací: archiv redakce)
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zácie sme pacientovi vytitrovali substitučnú liečbu 
pozákrokového centrálneho hypokorticizmu, 
substituovaný bol hypogonadizmus s podávaním 
depotnej formy testosterónu. 

Kontrolné MRI s odstupom 3 mesiacov po 
operácii zobrazilo rezíduum adenómu, pričom 
v porovnaní s predoperačným vyšetrením sa objem 
nádoru zmenšil asi o jednu tretinu. Na spodine 
zväčšeného tureckého sedla pretrváva solídna 
štruktúra, výraznejšie v pravej časti, s vedkos^ou 
19×13×14 mm. MRI nálezu zodpovedala priemer-
ná hladina STH 71 ng/ml (pri norme do 2,5 ng/ml). 
Zvažovaný stereotaktický rádiochirurgický výkon 
bol kontraindikovaný pre bezprostredný kontakt 
pravej časti rezídua nádoru s optickým nervom. 

V decembri 2006 sme u pacienta aj napriek 
prítomnému diabetu začali liečbu dlhodobo 
účinkujúcou depotnou formou oktreotidu (20 mg 
intramuskulárne každých 28 dní). Už po 3 mesia-
coch na liečbe analógom somatostatínu (SSA) 
bolo pre opakovaný výskyt hypoglykémií potreb-
né inzulinoterapiu postupne vysadi^. V liečbe 
sme ponechali metformín v dávke 2krát 850 mg. 
Kontrolné vyšetrenie hladín STH s priemernou 
hodnotou 1,02 ng/ml potvrdilo laboratórnu úpravu 
hypersomatotropizmu. 

V októbri 2007 pacient podstúpil reoperáciu rezídua transsfenoi-
dálnym prístupom. S ciedom zhodnotenia efektu operačného výkonu 
bola liečba SSA prerušená. Vzostup hladín STH s najnižšou hodnotou 
v glukózotolerančnom teste 2,3 ng/ml potvrdil pretrvávanie aktivity 
ochorenia a vyžadoval návrat k podávaniu analógu somatostatínu. 
V júli 2008 sme doplnili kontrolné MRI, pri ktorom v pravej časti 
tureckého sedla pretrváva solídna štruktúra vedkosti ako pri vyšetrení 
z januára 2008 s centrálnou T1 hypointenzívnou zónou. Stopka hypofý-
zy bola deviovaná dodava, supraselárna cisterna a optická chiazma boli 
bez patologického nálezu. V súčasnosti je pacient liečený oktreotidom 

POZITÍVNY EFEKT LIEČBY ANALÓGOM SOMATOSTATÍNU NA KOMPENZÁCIU DIABETU U PACIENTA…

s pomalým uvodňovaním. Pri užívaní metformínu pretrváva optimálna 
kompenzácia diabetu, aktuálna hladina glykovaného hemoglobínu je 
5,3 %. Plánovaný je neurochirurgický stereotaktický výkon Leksello-
vým gama nožom. Prehdad hladín STH, HOMA indexu (parametra 
inzulínovej rezistencie) a glykovaného hemoglobínu (HbA1c) v prie-
behu diagnostiky a liečby uvádzame v grafe na obrázku č. 3. 

Diskusia: 
Diabetes mellitus býva súčas^ou klinického obrazu akromegálie 

v 20–50 % (Ezzat et al. 1994, Mestron et al. 2004). Liečebné postupy 

Tab. č. 1: Parametre sacharidového a lipidového metabolizmu

parameter hodnota norma

HbA1c (%) 14,30 4,3–6,1

CP baz (nmol/l) 0,50 0,21–0,93

CP post (nmol/l) 1,30 2–6-násobok b. h.

GADA (IU/ml) 0,10 do 1

IAA (IU/ml) 0,70 do 1

IA-2A (IU/ml) 0,10 do 1

T-C (mmol/l) 5,20 do 5,18

LDL-C (mmol/l) 3,01 do 3,36

HDL-C (mmol/l) 1,06 nad 1,42

TRIG (mmol/l) 2,46 do 1,7

Tab. č. 2: Hormonálne parametre

parameter hodnota norma

STH (ng/ml) 56,0 0–5

prolaktín (mIU/l) 609 54,1–380,5

LH (IU/l) 2,0 1,26–10,5

FSH (IU/l) 2,3 1,37–13,58

celkový testosterón 
(nmol/l)

4,7 5,41–30,4

TSH (mIU/l) 1,29 0,35–4,94

fT4 (pmol/l) 8,00 9,0–19,1

fT3 (pmol/l) 2,38 2,6–5,7

ACTH (pg/ml) 27,7 8,3–57,8

UFC (nmol/l) 587 88–670
HbA1c – glykovaný hemoglobín; CP baz – C-peptid nalačno; CP post – C-peptid postpran-
diál ne; GADA – autoprotilátky proti dekarboxyláze kyseliny glutámovej; IAA – autopro-
tilátky proti inzulínu; IA-A2 – autoprotilátky proti tyrozínfosfatáze; T-C – celkový cho-
lesterol; LDL-C – LDL cholesterol; HDL-C – HDL cholesterol; TRIG – triacylglyceroly;
b. h. – bazálna hodnota

STH – rastový hormón; LH – luteinizačný hormón; FSH – folikuly stimulujúci hormón; 
TSH – tyreotropný hormón; fT4 – vodná frakcia tyroxínu; fT3 – vodná frakcia trijódtyroní-
nu; ACTH – adrenokortikotropný hormón; UFC – vodný kortizol v moči za 24 hodín

Obr. č. 3: Hladiny rastového hormónu, HOMA indexu a glykovaného hemoglobínu 
v priebehu diagnostiky a liečby

STH – rastový hormón (normálna priemerná hodnota za 24 hodín <2,5 ng/ml), HOMA index – index inzulínovej 
rezistencie (hodnota nad 2,5 suspektná pre inzulínovú rezistenciu), HbA1c – glykovaný hemoglobín (referenčné 
rozmedzie 4,3–6,1 %)

Časové obdobia: diagnostika – hladiny pri diagnostikovaní ochorenia, operácia – hladiny tri mesiace po operácii, 
oktreotid – hladiny po 6 mesiacoch liečby analógom somatostatínu, reoperácia – hladiny po reoperácii a troch 
mesiacoch od vysadenia analógu somatostatínu
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u pacientov s akromegáliou sú založené na neurochirurgickej inter-
vencii, farmakoterapii a rádioterapii. Definitívnym liečebným krokom 
pri akromegálii je neurochirurgický zákrok. Výnimku predstavujú 
metabolicky a kardiopulmonálne nestabilní pacienti s vysokým ri-
zikom komplikácií počas celkovej anestézie a pacienti odmietajúci 
chirurgické riešenie. Posudzuje sa možnos^ iniciačnej predoperačnej 
farmakologickej liečby hypersomatotropizmu, ktorá môže zníži^ riziko 
peroperačných komplikácií a zlepši^ výsledok neurochirurgického 
zákroku. Úspešnos^ operačnej liečby akromegálie pri makroadenóme 
je pomerne nízka (20–40 %) (Melmed 2006). Väčšina pacientov s akro-
megáliou po primárnej neurochirurgickej intervencii vyžaduje galšiu 
terapiu špecifického diabetu ako aj hypersekrécie STH. V liečbe sa 
využívajú agonisti dopamínu (kabergolín, bromokriptín, quinagolid), 
analógy somatostatínu (oktreotid, lanreotid a ich formy s dlhodobým 
uvodňovaním), antagonisti receptorov pre STH (pegvisomant). Stručný 
prehdad farmakoterapie hypersomatotropizmu uvádzame v tabudke 
č. 3. Somatostatínové analógy (SSA) predstavujú v súčasnosti farma-
kologický základ liečby akromegálie s účinnos^ou 50–70 % (Melmed 
2006). Potenciálnym rizikom pri ich podávaní je zhoršenie glykemickej 
kontroly. Podkladom je inhibičným efekt SSA na gastrointestinálne 
hormóny, čo potvrdili krátkodobé štúdie u zdravých dobrovodníkov. 
Aplikácia oktreotidu vedie k poruche glukózovej tolerancie a k útlmu 
uvodňovania inzulínu, cholecystokinínu, gastrínu a pankreatického po-
lypeptidu (Parkinson et al. 2002). Aj napriek týmto literárnym údajom, 
u pacientov so sekundárnym diabetom môže úprava hypersekrécie 
STH a tým aj inzulínovej rezistencie pri liečbe SSA prevýši^ tento 
nežiadúci účinok a naopak zlepši^ glykemickú kontrolu. 

Poslednou terapeutickou možnos^ou je stereotaktická rádiotera-
pia. Jej hlavným miestom je adjuvantná liečba rezíduí adenómov po 
predchádzajúcom neurochirurgickom výkone. Využíva viacero postu-
pov, ku ktorým patrí liečba Leksellovým gama nožom, či lineárnym 
urýchdovačom (LINAC). 

Záver:
Iné špecifické typy diabetu, ku ktorým patrí sekundárny DM vznik-

nutý pri hypersomatotropizme, sú výskytom menej častou, no klinicky 
významnou skupinou metabolických ochorení. Správna diagnostika 

základného patologického procesu a následný adekvátny menežment 
primárneho ochorenia vedie k úprave sekundárne vzniknutého DM. 
Terapia týchto porúch využíva viacero modalít (chirurgickú liečbu, 
farmakoterapiu, rádioterapiu) a vyžaduje správne zhodnotenia ich 
prínosu a ceny „zaplatenej“ nežiadúcimi účinkami. Príkladom je 
liečba SSA u nášho pacienta s diabetom a akromegáliou, ktorá viedla 
už po relatívne krátkej dobe k úprave metabolickej kompenzácie DM 
s potrebou vysadenia inzulinoterapie. 
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Tab. č. 3: Farmakoterapia hypersomatotropizmu 

agonisti D-R analógy SST antagonista STH-R

indikácia nádory kosecernujúce PRL 
a STH

primárna liečba pred NCH 
(shrinkage nádoru); 
nedostatočná odpoveg na NCH 
a/alebo RT

nedostatočná odpoveg na NCH 
a/alebo RT a/alebo analógy SST; 
intolerancia analógov SST

monitoring liečby STH, IGF-I, MRI STH, IGF-I, MRI IGF-I, MRI

monitoring možných nežiadúcich 
účinkov

ECHOKG (fibrózna valvulopa-
tia)

USG žlčníka (cholecystolitiáza) hepatálne parametre (elevácia 
transamináz)

vplyv na sacharidový 
metabolizmus

bez vplyvu negatívny účinok (inhibícia sekré-
cie inzulínu, gastrínu, CCK, PP)

pozitívny účinok (zlepšenie 
inzulínovej senzitivity periférnych 
tkanív)

agonisti D-R – agonisti dopaminergných receptorov; analógy SST – analógy somatostatínu; antagonista STH-R – antagonista receptorov pre rastový hormón
PRL – prolaktín; STH – rastový hormón; IGF-I – inzulínu podobný rastový faktor I; MRI – magnetická rezonancia; ECHOKG – echokardiografia; NCH – neurochirurgický zákrok; 
RT – rádioterapia; USG – ultrasonografia; CCK – cholecystokinín, PP – pankreatický polypeptid
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Mezioborové sympozium 
s mezinárodní účastí
Syndrom diabetické nohy 
28. 11. 2008
Kongresové centrum ÚVN, Praha

Pořadateli sympozia jsou Centrum diabetologie se spolupracu-
jícími pracovišti IKEM Praha a Chirurgická klinika 2. LF UK 
a ÚVN Praha.

Koordinátoři:
prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
– Centrum diabetologie IKEM, Praha
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.
– Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha

Odborný program:
9.30–11.40 dopolední blok (A. Jirkovská, J. Stryja)
Úvod (M. Ryska, Praha)
Podiatrická sekce ČDS – up-to-date (A. Jirkovská, Praha)
Surgical correction of Charcot foot and ankle (S. C. Wu, Chicago)
Naše zkušenosti s hydrochirurgickým debridementem ran a de-
fektů (J. Stryja et al., Třinec)
Resekce MTP kloubu jako alternativa TMT amputace (M. Varga 
et al., Praha)
Problematické případy protetické péče u pacientů se syndromem 
diabetické nohy (E. Záhumenský et al., Zlín)
Lokální terapie syndromu diabetické nohy – kazuistiky (L. Řeza-
ninová et al., Praha)

12.40–15.00 odpolední blok
(P. Pi.hová, M. Krčma, T. Pantoflíček)
Zkušenosti s prostaglandiny u pacientů se syndromem diabetické 
nohy (P. PiOhová, Praha)
Nové protidestičkové a antikoagulační léky (D. Karetová, Praha)

pozvánka

MR angiografie bércových tepen u pacientů s kritickou konče-
tinovou ischémií. Kdy nemá význam provádět PTA? (B. Kožnar, 
J. Peregrin, Praha)
Použití žilní manžety při konstrukci distální anastomózy femo-
ro-crurálního protetického by-passu (K. Beneš, T. Pantoflíček, 
Praha)
Vyšetření mikrocirkulace v podiatrické ambulanci (M. Krčma et 
al., Plzeň)
Dlouhodobé zkušenosti s transkutánní oxymetrií (R. Bém et al., 
Praha)
Perspektivy terapie kmenovými buňkami u syndromu diabetické 
nohy (M. Dubský et al., Praha)
Závěrečné shrnutí sympozia

Organizační zajištění:
Galén-Symposion s. r. o., Břežanská 10, 100 00 Praha 10,
tel: 222 513 053, fax: 222 516 013
Registrace a informace na www.gsymposion.cz

Registrační poplatky:
lékaři 500 Kč/600 Kč *, sestry 200 Kč/300 Kč *, studenti 200 Kč
(* platba předem/platba na místě)
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Conn Jerome W. (1907–1981) – americký endokrinolog. Většinu svého života působil na lékařské fakultě University of Michigan, zde také řídil oddělení endokrinologie a metabolismu a v roce 
1950 byl jmenován profesorem vnitřního lékařství. Do historie medicíny se zapsal popisem primárního aldosteronismu (též Connův syndrom). Věnoval se také problematice mechanismu 
aklimatizace k horečce, fyziologii a patofyziologii RAS systému, diabetu, hypoglykémii ad. Po určitou dobu byl také prezidentem Central Society for Clinical Research a American Diabetes 
Association, zastával i řadu dalších odborných funkcí. (Zdroj informací: archiv redakce) 

Doppler Christian Andreas (1803–1853) – rakouský fyzik. Na doporučení Simona Stampera vystudoval polytechniku ve Vídni, kde následně působil jako asistent profesora Burga. V roce 
1835 získal místo na pražské polytechnice, kde byl později jmenován profesorem. V roce 1843, na návrh Františka Palackého, se stal členem Královské české společnosti nauk. Na půdě této 
společnosti popsal ve své přednášce „O barevném světle dvojhvězd“ efekt, který je dnes označován jako Dopplerův jev a je významně využíván také v medicíně. Později působil mj. v nově 
zřízeném Fyzikálním ústavu při Vídeňské univerzitě. (Zdroj informací: archiv redakce)

Primární hyperaldosteronismus 
jako příčina sekundární hypertenze

Souhrn:
Obsahem prezentované kazuistiky je případ mladé hypertoničky nedostatečně kompenzované 

při maximální antihypertenzní medikaci, s hypokalémií, která byla způsobena aldosteron produ-
kujícím adenomem nadledviny při Connově syndromu.

Summary:
Primary hyperaldosteronism as a cause of the secondary hypertension
The presented paper summarizes a case of a young female patient with hypertension, who 

despite of maximal antihypertensive treatment was not able to achieve sufficient compensation, 
and with hypokalemia caused by aldosterone-producing adrenal adenoma in Conn’s syndrome.

Lexová, A., Krajči, L., Kasalický, M. Primární hyperaldosteronismus jako příčina sekundární hypertenze. 
Kazuistiky v diabetologii 6, č. 3: 10 –12, 2008.
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Mojmír Kasalický2

1 Centrum ambulantní zdravotní péče, ÚVN, Praha
2 I. chirurgická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

Úvod:

Primární hyperaldosteronismus (PA) byl popsán Jeromem W. 
Connem v roce 1955 (Widimský et al. 2004, Szücs et al. 2006). Do 
zavedení poměru aldosteron/plazmatická reninová aktivita (PRA) 
do diagnostiky PA bylo toto onemocnění považováno za vzácnou 
příčinu sekundární hypertenze. V současné době je PA diagnostiko-
ván asi u 10–14 % hypertoniků (Widimský et al. 2004, Schirpenbach 
et Reincke 2007). Následující kazuistika má ukázat význam tohoto 
vyšetření jak pro diagnostiku PA, tak i pro stanovení dalšího tera-
peutického postupu.

Kazuistika:
30letá žena byla od listopadu 2001 léčena pro arteriální hyper-

tenzi. Zpočátku užívala amilorid 5 mg/hydrochlorothiazid 50 mg 
(1 tbl denně), poté jí byla pro neuspokojivou kompenzaci postupně 
několikrát měněna medikace z důvodu výskytu nežádoucích účinků 

(nesnášenlivost betaxololu, po amlodipinu otoky dolních končetin, 
po kombinaci verapamil 180 mg/trandolapril 2 mg pocity nevolnosti 
a hyperventilační tetanie). Dobře snášela spirapril 6 mg – při dávce 
1 tbl denně byla arteriální hypertenze kontrolována až do listopadu 
2004, kdy došlo k akceleraci krevního tlaku (TK) na 190/130 mmHg. 
K dosavadní léčbě byly přidány beta-blokátory (celiprolol 200 mg 
2krát 1 tbl) a diuretika (amilorid 2,5 mg/chlorthalidon 25 mg ½ tbl 
denně). Při kontrole za týden byly hodnoty TK 145/105 mmHg, 
proto byla medikace potencována blokátory Ca-kanálu (isradipin 
5 mg 1 tbl).

Výsledky provedených vyšetření: kompletní biochemické vyšetře-
ní v normě, včetně mineralogramu, hormonů štítné žlázy a příštítných 
tělísek, sonografie ledvin a nadledvin s normálním nálezem, oční 
pozadí nevykazovalo žádné změny ve smyslu angiopatie; echokar-
diografie s nálezem hraniční šíře komorového septa a poruchou 
diastolického plnění levé komory srdeční, dopplerovské vyšetření 
renálních tepen prokázalo mírně zvýšené průtokové parametry 
v pravé renální tepně.
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Při další kontrole byly již hodnoty TK v mezích normy, i když při 
její horní hranici (135/95 mmHg), proto byl do kombinace přidán 
ještě rilmenidin 1 mg v dávce 1 tbl denně. Poté došlo k normalizaci 
hodnot TK. Pravidelné kontroly TK byly prováděny v tříměsíčních 
intervalech, laboratorní kontroly po 6 měsících.

V červnu 2006 došlo k dekompenzaci hodnot TK a v laboratorním 
vyšetření se objevila hypokalémie (2,56 mmol/l). Provedli jsme testy 
k diagnostice možné sekundární příčiny: hladina aldosteronu v klidu 
byla zvýšena na 3,22 nmol/l (norma do 0,48 nmol/l), PRA v klidu 
na 0,2 nmol/l/hod (norma 0,77–2,93 nmol/l/h) a poměr aldosteron/
PRA byl 16,1 (norma 0,00–0,90), CT ledvin a nadledvin s nálezem 
tumoru (v. s. adenomu) pravé nadledviny o velikosti 17×26 mm (viz 
obr. č. 1–3). Na očním pozadí již byly patrné projevy hypertonické 
angiopatie I. stupně. Na základě těchto nálezů jsme k dosavadní léčbě 
přidali spironolakton 50 mg v dávce 2krát 1 tbl – do dvou týdnů bylo 
dosaženo normalizace hodnot TK a normokalémie. 

Po konziliárním vyšetření na endokrinologii ÚVN Praha (doc. 
MUDr. M. Vodák, CSc.) a 3. interní klinice VFN Praha (MUDr. T. 
Zelinka, CSc.) byla pacientka indikována k pravostranné adrenalek-
tomii. Ta byla provedena laparoskopicky v říjnu 2006 na I. chirurgické 
klinice VFN (doc. MUDr. M. Kasalický). Histologicky byl prokázán 
adenom kůry nadledviny. Po operaci došlo k normalizaci hodnot TK 
a antihypertenzní medikace byla vysazena. Pacientka je stále v naší 
péči, v současné době je normotenzní, antihypertenziva neužívá.

Diskuse: 
PA je příčinou sekundární hypertenze zhruba u 10–14 % všech 

hypertoniků (Widimský et al. 2004, Schirpenbach et Reincke 2007). 
Mezi základní příznaky patří rezistentní arteriální hypertenze (AH) 
nereagující na běžnou antihypertenzní medikaci s výjimkou spirono-
laktonu, hypokalémie (která se nemusí vyskytovat u všech pacientů, 
případně může být maskována podáváním ACEI), zvýšené vylučování 
draslíku močí a metabolická alkalóza (Widimský et al. 2004, Schir-
penbach et Reincke 2007). PA je dělen do šesti forem: aldosteron 
produkující adenom, bilaterální hyperplazie nadledvin (idiopatický 
hyperaldosteronismus), unilaterální hyperplazie nadledviny, familiární 
hyperaldosteronismus typu I (dexamethason supresibilní hyperal-
dosteronismus), familiární hyperaldosteronismus typu II a karcinom. 
Udává se, že třetinu případů tvoří adenomy produkující aldosteron a 
přibližně dvě třetiny představují bilaterální hyperplazie nadledvin, za-
tímco další výše jmenované formy se vyskytují velmi vzácně (Widimský 
et al. 2004, Szücs et al. 2006, Schirpenbach et Reincke 2007). 

Ambulantní měření poměru aldosteron/PRA reprezentuje 
screeningový test, který by měl být proveden u všech hypertoniků 
nereagujících adekvátně na terapii, nebo při výskytu hypokalémie 
(Veglio et al. 2003, Widimský et al. 2004, Schirpenbach et Reincke 
2007). Pro stanovení diagnózy PA (tj. dostatečně vysoký poměr 
aldosteron/PRA) je nutná suprese PRA a současně zvýšení hod-
noty aldosteronu, minimálně na horní hranici normy. Před tímto 
vyšetřením by měla být přerušena antihypertenzní léčba antagonisty 
aldosteronu (spironolaktonem) a beta-blokátory (Widimský et al. 
2004, Schirpenbach et Reincke 2007). Máme-li na základě pozitiv-
ního poměru aldosteron/PRA podezření na PA, je nutné provést 
konfirmační test, tedy fludrokortizonový test nebo test s podáním 
fyziologického roztoku, které prokáží absenci fyziologické suprese 
aldosteronu (Veglio et al. 2003, Widimský et al. 2004). 

Ze zobrazovacích metod využíváme k lokalizaci patologického 
procesu CT vyšetření, MRI a scintigrafii nadledvin. V roce 2003 byla 
provedena studie ke zjištění pozitivní prediktivní hodnoty a senzitivity 
jednotlivých zobrazovacích metod. Výsledná pozitivní prediktivní 
hodnota zobrazení nadledvinek byla 97,6 % u scintigrafie, 85,0 % 
pro CT a 83,3 % pro MRI, zjištěná senzitivita 85,4 % pro scintigrafii, 
85,0 % pro CT a 74,1 % pro MRI. Celková senzitivita při kombinaci 
scintigrafie a CT vyšetření byla 100 % (Lumachi et al. 2003). Pokud 

PRIMÁRNÍ HYPERALDOSTERONISMUS JAKO PŘÍČINA SEKUNDÁRNÍ HYPERTENZE

Obr. č. 1–3: CT ledvin a nadledvin s nálezem tumoru (v. s. adeno-
mu) pravé nadledviny
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nám uvedené metody nezobrazí tumor nadledviny, je nutné doplnit 
vyšetření o separovaný odběr krve z nadledvinných žil ke stanovení 
hladiny aldosteronu (zejména u adenomů menších než 1 cm) (Veglio 
et al. 2003, Widimský et al. 2004, Toniato et al. 2006). 

Při nálezu aldosteron produkujícího adenomu je preferována 
laparoskopická adrenalektomie, která vede bug k úplné normalizaci 
tlaku krve, nebo alespoň k jeho lepší kontrole. U bilaterální hyper-
plazie volíme léčbu spironolaktonem, blokátorem aldosteronových 
receptorů (Veglio et al. 2003, Widimský et al. 2004, Sabio et al. 2005, 
Schirpenbach et Reincke 2007). 

Včasná diagnostika PA je důležitá nejen ke stanovení optimální 
léčby, ale i z důvodu častějších orgánových poškození u pacientů s PA 
ve srovnání s ostatními hypertoniky. V roce 2005 byly publikovány 
závěry tříletého sledování pacientů s PA a pacientů s primární hy-
pertenzí. Výskyt cévních mozkových příhod byl u PA 12,9 %, u AH 
3,4 %, infarkt myokardu byl diagnostikován u 4,0 % pacientů s PA 
a 0,6 % pacientů s AH, fibrilace síní u 7,3 % pacientů s PA a 0,6 % 
pacientů s AH. Pacienti s PA prodělali více kardiovaskulárních 
příhod než pacienti s esenciální hypertenzí, nezávisle na tlaku krve 
(Milliez et al. 2005).

Závěr: 
Cílem této kazuistiky bylo poukázat na důležitost vyšetření 

poměru aldosteron/PRA u hypertoniků nedostatečně reagujících 
na medikaci, nezávisle na hladině kalémie. Otázkou zůstává, zda-
-li by toto vyšetření nemělo být zařazeno mezi základní vyšetření 
prováděná vstupně u každého nově diagnostikovaného případu 
arteriální hypertenze.

MUDr. Andrea Lexová
CAZP ÚVN Praha
U vojenské nemocnice 1200
196 02 Praha 6 – Střešovice
e-mail: andrea.lexova@uvn.cz

Mimo zobrazovací metody využívané k diagnostice PA zdůrazňu-
je část autorů význam separovaného odběru krve z nadledvinných žil 
jako velice spolehlivé metody k lokalizaci přítomného adenomu.
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Kateřina Urbancová
Diabetologická a interní ambulance, Ostrava

Souhrn:
V dnešní době se klade důraz na co možná nejtěsnější kompenzaci diabetu ve snaze zabránit 

především pozdním komplikacím onemocnění. Intenzifikace terapie má přes nesporné klady také 
svá úskalí. Compliance pacienta se může snižovat i přílišnou náročností léčby – její prosté zjedno-
dušení pak může samo o sobě přinést zlepšení výsledků. Velmi dobrou alternativou zjednodušené 
terapie je používání premixovaných inzulínů.

Summary:
Biphasic insulin aspart (NovoMix 30) in the treatment of type 2 diabetes mellitus 
Nowadays we put stress on the tightest possible compensation of diabetes in quest of preven-

ting particularly late complications of this disease. Despite of its positives, the intensification of 
the treatment has also the pitfalls. Patient’s compliance can be decreased by excessive demands 
of the treatment – simple simplification can lead to the improvement of the outcomes. The use 
of premixed insulins represents a very good option of simplified treatment.

Urbancová, K. Bifázický inzulín aspart (NovoMix 30) v léčbě diabetes mellitus 2. typu. Kazuistiky 
v diabetologii 6, č. 3: 13 –14, 2008.

Bifázický inzulín aspart
(NovoMix 30) v léčbě
diabetes mellitus 2. typu

Klíčová slova:

� premixovaný inzulín aspart

� inzulínový režim

� nárůst hmotnosti

� nedostatečná kompenzace

� compliance

Key words:

� premixed insulin aspart

� insulin regimen

� weight gain

� insufficient compensation

� compliance

Úvod:

V následující kazuistice uvádím případ pacientky – diabetičky, 
u níž měla snaha o intenzifikaci a variabilitu inzulínového režimu za 
následek opačný efekt, než se požadoval. Namísto zlepšování kom-
penzace docházelo v průběhu léčby k jejímu zhoršování a nárůstu 
hmotnosti. Situaci se podařilo vyřešit s využitím premixovaného 
inzulínového analoga.

Kazuistika:
Pacientka (nar. 1939) byla odeslána k dispenzarizaci do dia-

betologické ambulance v roce 1987. V době záchytu onemocnění 
se hodnoty lačné glykémie pohybovaly v rozmezí 6–7 mmol/l 
a postprandiální mezi 8–12 mmol/l, BMI 32,9 kg/m2. Terapie byla 
zahájena režimovými opatřeními; při diabetické redukční dietě se 
pacientce podařilo snížit hmotnost (BMI 28,5 kg/m2) a diabetes se 
kompenzoval do uspokojivých mezí. Tato léčba byla úspěšná 9 let, 
až do roku 1996, kdy byla pro zhoršení hodnot glykémií zahájena 
terapie perorálními antidiabetiky. Vzhledem k tomu, že hmotnost 
se zvýšila (BMI 32,0 kg/m2) a hladina C-peptidu nalačno i po jídle 
byla dostatečně vysoká (nalačno 1 123 mmol/l, po jídle 2 326 mmol/l), 
byla zahájena léčba biguanidy. Počáteční denní dávka 1 000 mg byla 

postupně zvyšována, při zjištění poklesu hladin C-peptidu na polo-
viční hodnoty byla pro nedostatečnou kompenzaci přidána v roce 
2001 sulfonylurea – v této době byl BMI pacientky 32,7 kg/m2.

 Kombinovanou terapií se dařilo udržet uspokojivé hodnoty 
glykémií do roku 2003. V dubnu 2003 byla pacientka hospitalizo-
vána pro septický stav a hydronefrózu při obstruktivní urolitiáze; 
pro dekompenzovaný diabetes se vstupní glykémií 29 mmol/l byla 
zahájena léčba inzulínem. Po zvládnutí septického stavu antibiotic-
kou terapií a drenáži močových cest byla pacientka propuštěna do 
domácího ošetření, terapie inzulínem byla ponechána. Pacientka 
aplikovala rychle účinný a střednědobě působící inzulín (Actra-
pid 18-14-12 IU a Insulatard 0-0-0-16 IU). BMI byl v této době 
33,7 kg/m2, hodnota C-peptidu nalačno zůstávala stejná jako v roce 
2001 (kolem 600 mmol/l), ale postimulační odezva byla velmi malá 
(vzestup C-peptidu pouze o l60 mmol/l). Byla proto ponechána 
terapie inzulínem, přidány byly jen biguanidy v dávce 2 000 mg na 
den (vzhledem k obezitě pacientky).

Dávky Actrapidu a Insulatardu se dle glykemických profilů 
upravovaly směrem nahoru a celková denní dávka se od roku 2003 
do roku 2006 zvýšila z 60 na 82 jednotek. Stoupal i BMI a v roce 2006 
měl hodnotu 35,2 kg/m2. Pacientka neustále zvyšovala nastavenou 
dávku jídla, stěžovala si na hlad, glykémie byly kolísavé a kompenzace 
nedostatečná (HbA1c dle IFCC kolem 7 %). Vzhledem k neuspokojivé 
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BIFÁZICKÝ INZULÍN ASPART (NOVOMIX 30) V LÉČBĚ DIABETES MELLITUS 2. TYPU

kompenzaci a nárůstu hmotnosti byla pacientka 
v roce 2006 převedena na terapii inzulínovými 
analogy, ani tato změna však neměla žádoucí 
efekt. Hmotnost stále narůstala (v roce 2007 
BMI 38,6 kg/m2), celková denní dávka inzulínu 
byla velmi vysoká (90 jednotek). Přes opakované 
rozbory dietních opatření však pacientka stále 
inzulín „přejídala“ a nepomohla ani maximální 
přidaná dávka biguanidů (3 000 mg). Poměr 
bazál-bolus jsme se snažili posouvat ve směru 
bazálu tak, aby prandiální dávka inzulínu byla 
co nejmenší a pacientka se nedojídala. Při po-
měru téměř 2:3 ve prospěch bazálu jsme zkusili 
zjednodušit a racionalizovat terapii aplikací 
premixovaného inzulínu aspart (NovoMix 30) 
2krát denně a posléze 3krát denně. Po 6měsíční 
terapii se dávka NovoMixu 30 ustálila (30-15-30 
U) a pacientka přestala přibírat na váze, dokonce 
zhubla 3 kg. Kompenzace diabetu se také zlepšila, 
HbA1c klesl na hodnotu 5,6 % (IFCC). Tento 
trend pokračoval i nadále (podle vyjádření paci-
entky jí inzulín takzvaně „sedl“). Po roce terapie 
NovoMixem 30 je kompenzace stále dobrá, HbA1c 
nepřekračuje hodnotu 5,5 % (IFCC), BMI klesl 
na 33,4 kg/m2 a pacientce se daří dále redukovat 
hmotnost, dávku inzulínu bylo možno snížit 
o dalších 6 jednotek. Pacientka vidí hlavní benefit 
v tom, že nepoci^uje (jak sama říká) „vlčí hlad“, 
nemusí se dojídat, používá jedno aplikační pero 
a jeden druh inzulínu a schéma dávek je velmi 
jednoduché, což jí maximálně vyhovuje.

Závěr:
Zjednodušení léčby, které představoval 

přechod od dvou typů inzulínu se složitějším 
nastavením dávek k jednomu druhu inzulínu 
a jednoduššímu schématu dávek, znamenalo 
v tomto případě zlepšení spolupráce pacientky 
i výsledků terapie. 

Výrok Roberta Browninga „Méně znamená 
více“ je v tomto případě více než pravdivý.

Literatura:
Rybka, J. Diabetes mellitus – komplikace a při-
družená onemocnění. Diagnostické a léčebné 
postupy. Praha: Grada Publishing, 2007.

MUDr. Kateřina Urbancová
Diabetologická a interní ambulance
Českobratrská 1768/30
702 00 Ostrava–Moravská Ostrava

Obr. č. 1: Vývoj body-mass indexu ve sledovaném období
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Obr. č. 2: Vývoj celkové denní dávky inzulínu
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Obr. č. 3: Vývoj hodnot glykovaného hemoglobinu
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Souhrn:
U příležitosti 25. jubilea transplantace pankreatu v Institutu klinické a experimentální 

medicíny a 40. výročí transplantace pankreatu na světě je prezentována jejich historie.

Summary:
At the occasion of 25th anniversary of pancreas transplantation in Institute of Clinical and 

Experimental Medicine and 40th anniversary of pancreas transplantation in the world their 
history is presented.

Bartoš, V. K vývoji transplantace pankreatu ve světě a u nás. Kazuistiky v diabetologii 6, č. 3: 
16–17, 2008.

Klíčová slova:
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25. výročí první transplantace pankreatu v IKEM

K vývoji transplantace pankreatu
ve světě a u nás

Key words:
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� diabetes mellitus

Podnětem k tomuto krátkému článku bylo nedávné 25. výročí 
první transplantace pankreatu v České republice a předchozí 40. 
výročí první transplantace pankreatu na světě. Obojí bylo podrobněji 
připomenuto v jiných časopisech (Bartoš 2007, Bartoš 2008). 

Transplantace pankreatu ve světě
Zjištění souvislosti mezi diabetem a pankreatem ku konci 19. 

století vyvolalo myšlenky léčit chorobu transplantací. Celkem naivní 
prvopočáteční experimenty byly pochopitelně neúčinné, transplanta-
ce se na reálnou bázi dostaly až po objevu cévního stehu Carrelem 
v roce 1912 a po popsání transplantační imunity. Přesto i krátkodobě 
fungující experimenty na zvířatech prokázaly, že transplantační léčba 
diabetu bude možná. Příčinu selhání bylo možno vždy přičíst bug cévní 
trombóze, komplikacím ze strany exokrinní sekrece, nebo kombinaci 
obou. Při sledování historie klinické transplantace pankreatu je třeba 
mít na mysli, že se liší od ostatních transplantací životně důležitých 
orgánů, nebo^ život diabetika není bezprostředně ohrožen. Proto 
hlavní indikací transplantace pankreatu na počátku byla a stále ještě 
je kombinace s transplantací ledviny při diabetické nefropatii ve stadiu 
selhání ledvin.

První kombinovaná transplantace ledviny a pankreatu byla pro-
vedena koncem prosince 1966 v Minneapolis a zprávu o ní podali 
Kelly a spol. (1967). Funkce pankreatického štěpu trvala jen 6 dní, 
komplikací byla akutní pankreatitida následovaná smrtelnou plicní 
embolií. Další transplantace svými neúspěchy spěly k zániku klinického 

programu – až zavedení segmentální transplantace s obliterovaným 
vývodem pankreatu v roce 1977 v Lyonu znamenalo obrat k lepšímu. 
Klinických výkonů postupně přibývalo s vývojem zdokonalených tech-
nik – transplantací celého pankreatu se spojením zprvu do močového 
měchýře, později do střeva. Tato metoda nyní převládá, pankreatická 
š^áva odtéká do střeva, ke ztrátám tekutiny a minerálů nedochází. 
Pokrok v chirurgické technice, imunosupresi i dalších komponentech 
transplantace umožnil bez závažného rizika realizovat vedle simul-
tánní transplantace pankreatu a ledviny i transplantaci samotného 
pankreatu, bug izolovaně, nebo po předchozí transplantaci ledviny. 
Indikací transplantace samotného pankreatu je nestabilní diabetes 
1. typu, kdy pacient nerozpozná hrozící častou hypoglykémii s těž-
kým kómatem, nebo prudká progrese očních, respektive nervových 
komplikací. Roční přežívání příjemců pankreatického štěpu se blíží 
100 %, přežívání funkčního transplantátu je kolem 90 %. Transplantace 
pankreatu je jedinou léčebnou metodou diabetu, která je schopna 
kompletně restaurovat nezávislost na inzulínu a udržovat normální 
glykémii. Pacienti po úspěšné transplantaci nepotřebují speciální dietu 
a nemají rizika hypoglykémie. S rozumným stupněm pravděpodobnosti 
– randomizované srovnávací studie pochopitelně neexistují – je možno 
předpokládat, že úspěšná transplantace pankreatu zabrání progresi 
mikroangiopatických komplikací, existují i údaje o regresi některých 
z nich. Je doloženo, že pacienti s diabetickou retinopatií mají za 5 
roků po transplantaci lepší nálezy než pacienti léčení inzulínem. Platí 
to samozřejmě pro diabetiky s nepříliš pokročilými komplikacemi, 
totéž nelze očekávat u nemocných s proliferativní retinopatií nebo 
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pokročilou aterosklerózou. Jsou už také doklady, že diabetici s trans-
plantovaným pankreatem přežívají déle než analogičtí jedinci léčení 
inzulínem. Po jednom roce je úspěšnost transplantace pankreatu stejná 
jako úspěšnost transplantace ledvin, jater a srdce (Transplant Unit 
Royal Infirmary of Edinburgh). V současnosti je hlavním omezením 
širšího rozvoje transplantací nedostatek použitelných orgánů.

 

Transplantace pankreatu v IKEM
V naší zemi byl reálný program transplantací pankreatu zahájen 

první transplantací v červnu 1983 u mladé diabetičky 1. typu se selhá-
ním ledvin, která byla léčena hemodialýzou v ÚVN ve Střešovicích. 
Spolu s pankreatem byla transplantována ledvina, u obou orgánů 
nastoupila funkce, ale komplikací byla pankreatická píštěl. Zahájení 
klinického programu předcházela poměrně dlouhá přípravná etapa 
ve dvou rovinách – organizační a experimentální. Za organizační 
přípravu pokládáme přístup diabetiků k dialyzační léčbě, bez které 
nebylo možno o transplantačním programu uvažovat. Dnes jsme 
už zapomněli, že v době totalitního režimu se pokládal diabetes za 
kontraindikaci dialyzační léčby pod záminkou, že při nedostatku 
dialyzačních center by se léčením diabetiků dialýzou ubíraly příle-
žitosti pro léčbu údajně prognosticky výhodnějším nediabetikům. 
Ohlášením přípravy programu transplantací ledvin a pankreatu se 
otevřely alespoň omezeně možnosti přístupu diabetiků k dialyzační 
léčbě, nebo^ jsme se mohli opřít o literární údaje za zahraničí. V tomto 
směru byl už záměr transplantovat pankreas zdravotnicky přínosný. 
Druhá etapa, kterou lze nazvat stadiem biologického experimentu, 
znamenala práci na zvířecích modelech s cílem překonat rizika, která 
vyplývají z komplikovaného cévního zásobení pankreatu a hlavně z ri-
zika autodigesce účinkem exokrinní sekrece pankreatu. Experimenty 
spočívaly v bezpečném odběru štěpu pankreatu, bezpečné konzervaci 
pankreatu, optimální chirurgické technice transplantace i péči po 
transplantaci. Výsledkem těchto experimentů bylo klinické zavedení 
transplantace segmentu pankreatu s obliterovaným vývodem, čímž 
se zablokovala exokrinní sekrece a vyvolala se fibróza pankreatu se 
zachováním Langerhansových ostrůvků. Touto technikou bylo prove-

deno 22 kombinovaných transplantací pankreatu a ledviny s poměrně 
vysokým počtem chirurgických komplikací, jak tomu v té době ovšem 
bylo i jinde ve světě. Proto tuto sérii pokládáme z dnešního hlediska 
za stadium klinického experimentu. 

O stadiu bezpečné klinické aplikace transplantace pankreatu 
můžeme mluvit až v době, kdy byly zavedeny spolehlivé chirurgické 
metody, jak jsou uvedeny výše, a byla užívána ověřená moderní imu-
nosuprese. Svědčí o tom i zpráva o třech stech transplantací pankreatu 
v IKEM (Saudek et al. 2007). Vedle pokračujícího pokroku ve všech 
komponentech transplantace a imunosuprese bude budoucnost ne-
pochybně patřit relativně neinvazivním metodám, jako je implantace 
izolovaných Langerhansových ostrůvků (Saudek 2003).

 

Literatura: 
Bartoš, V. Ke čtyřicetiletému výročí transplantace pankreatu. Čas Lék 
čes 146, 1: 9–16, 2007.
Bartoš, V. Vzpomínky na začátky programu transplantace pankreatu. 
DMEV 11, 3: 121–122, 2008.
Kelly, W. D., Lillehei, R. C., Merkel, F. K. et al. Allotransplantation 
of the pancreas and duodenum along with the kidney in diabetic 
nephropathy. Surgery 61, 6: 827–837, 1967.
Saudek, F. Léčba diabetu transplantací. Praha: Maxdorf, 2003.
Saudek, F., Adamec, M., Bouček, P. et al. Tři sta transplantací pan-
kreatu v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Prakt 
Lék 87, 2: 76–81, 2007.
 
S podporou výzkumného záměru MZO 00023001. 

Prof. MUDr. Vladimír Bartoš, DrSc.
Centrum diabetologie IKEM
Vídeňská 1958
140 21 Praha 4

BioBusiness 2009
16th – 18 th February 2009
Hotel President Wilson, Geneva

Fuelling Growth: Identifying High-Value Partners And Establishing Innovative Deal Structures

www.wbr.co.uk/BioBusiness

pozvánka

KazuDia_3-08.indd   17 7.11.2008   2:57:09



18 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 2/2008

Transplantační léčba 
diabetu v IKEM Praha

O odpovědi na několik otázek týkajících se sou-
časné transplantační léčby diabetu jsme požádali

doc. MUDr. Františka Saudka, DrSc.,
přednostu Kliniky diabetologie Institutu klinické a experi-
mentální medicíny v Praze, vedoucího klinického programu 
transplantací pankreatu a Laboratoře Langerhansových 
ostrůvků.

Institut klinické a experimentální medicíny je jediným pracovištěm 
v České republice, které provádí kombinované transplantace ledviny 
a pankreatu, transplantace izolovaného pankreatu a izolovaných Lan-
gerhansových ostrůvků. Jak funguje spolupráce s pracovišti, resp. lékaři, 
kteří odesílají své pacienty k transplantační léčbě do IKEM? Dá se říci, 
zda se k vám dostávají „ti správní“ pacienti? 

Centrum diabetologie IKEM úzce spolupracuje s ostatními dia-
betologickými centry v ČR, pořádá školící akce a účastní se výuky 
diabetologů i transplantačních pracovníků v Institutu postgraduál-
ního vzdělávání ve zdravotnictví. Proto je povědomí o možnostech 
transplantační léčby u pacientů s diabetem poměrně dobré. Občas se 
stává, že lékaři začínají o možnosti kombinované transplantace ledviny 
a pankreatu u nemocného s diabetem 1. typu a nedostatečností ledvin 
uvažovat příliš pozdě, až když se jeho klinický stav natolik zhoršuje, 
že transplantace již není možná. Setkáváme se ale také s tím, že oče-
kávání pacientů je příliš velké, když chtějí transplantací samotného 
pankreatu či ostrůvků především nahradit injekce inzulínu, ačkoliv 
jejich diabetes je celkem vyrovnán inzulínovou léčbou. Transplantační 
léčba diabetu je pro svoje rizika a také malou dostupnost orgánů pro 
transplantaci vyhrazena pro pacienty s diabetem 1. typu a nedostateč-
ností ledvin v konečném stadiu (spolu s transplantací ledviny) a dále 
pro diabetiky, jejichž metabolické vyrovnání prokazatelně selhává při 
inzulínové léčbě. Nejčastěji se jedná o pacienty s tzv. poruchou vnímání 
hypoglykémií. Často však je možné odhalit rezervy v inzulínové léčbě 
a k transplantaci není nutné přikročit. Z tohoto důvodu se nebráníme 
kontrolnímu vyšetření, jehož cílem je stanovit další možnosti léčby 
diabetu a pacienta řádně poučit.

Kolik pacientů je nyní na čekací listině pro uvedené transplantace?
Na kombinovanou transplantaci ledviny a pankreatu průběžně 

čeká asi 60 pacientů. Přibližně dalších 15 je zařazeno do čekací 
listiny na transplantaci samotného pankreatu či Langerhansových 
ostrůvků.

Program transplantací izolovaných Langerhansových ostrůvků byl 
v IKEM zahájen v roce 2005. Jak se liší indikační kritéria pro orgánovou 
transplantaci pankreatu a transplantaci Langerhansových ostrůvků a jakým 
způsobem se v klinické praxi mezi těmito dvěma postupy rozhoduje?

Rozhovor

Bezprostřední i dlouhodobé výsledky orgánové transplantace 
jsou zatím lepší při transplantaci pankreatu a mnohem více léčených 
nepotřebuje po transplantaci inzulín. Naproti tomu transplantace 
ostrůvků je mnohem bezpečnější a pro pacienta jednodušší. Zatím 
ve většině případů nepřináší nezávislost na zevním inzulínu, ale od-
straňuje těžké hypoglykemické stavy při léčbě inzulínem a zlepšuje 
metabolické vyrovnání. Rozhodnutí se proto opírá o zvážení rizika 
výkonu a také přání pacienta.

Podle údajů Koordinačního střediska transplantací se v posledních 
letech počty transplantací provedených v naší zemi výrazně nemění (viz 
tabulka). Změnil se v tomto období počet pacientů indikovaných k trans-
plantaci (TLP, TP, TLO), resp. struktura této skupiny nemocných? – Je 
situace v ČR a v jiných zemích se srovnatelnou úrovní zdravotní péče 
obdobná, nebo se liší?

Ano, situace je obdobná jako v jiných vyspělých zemích, i když 
ne v každé z nich se transplantace Langerhansových ostrůvků již pro-
vádějí. Počet kandidátů transplantace je poměrně stabilní, ale počet 
provedených výkonů by bylo vhodné zvýšit. Pomohlo by větší využití 
možnosti transplantace ledviny získané od žijícího dárce. V takovém 
případě je také možná následná transplantace samotného pankreatu 
v pozdějším období. Vhodných kandidátů transplantace ostrůvků by se 
pravděpodobně našlo více, ale v podstatě nemá smysl jejich počet příliš 
zvyšovat, pokud nenarůstá nabídka orgánů od zemřelých dárců.

Jako hlavní omezení dalšího rozvoje transplantační léčby se obvykle 
uvádí nedostatek vhodných dárců a orgánů. Můžete uvést další limity?

Bez dárce pochopitelně není transplantace. Jsou ale také kvali-
tativní omezení, např. specifičtější imunosupresivní léčba, která by 
potlačovala pouze transplantační imunitu, ale neměla by další nežá-
doucí účinky. Limitem transplantace ostrůvků je také jejich množství 
a kvalita po ukončení izolačního procesu. Aby byl pacient nezávislý 
na zevním inzulínu, je zatím nutné transplantaci jednou či dvakrát 
opakovat. V budoucnu bychom měli dokázat „vyléčit“ diabetes ost-
růvky, které získáme od jednoho dárce. Ještě výhodnější by bylo získat 
inzulín produkující buňky, které bychom dokázali vyvinout a namnožit 
v laboratoři, aby jich byl dostatek pro všechny vhodné příjemce. Dá se 
říci, že v současné době jsme již takové metodě na stopě, ale klinicky 
se zatím nepoužívá v žádné zemi.
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Lze naznačit perspektivy transplantační léčby diabetu? Můžete našim 
čtenářům přiblížit, jaké jsou v současné době hlavní směry výzkumu v této 
oblasti? Transplantační léčba obecně zaznamenala ve své historii několik 
významných mezníků. Dá se v blízké budoucnosti očekávat podobný 
posun, jakým bylo např. zavedení cyklosporinu A v imunosupresivní 
léčbě, některé nové chirurgické techniky, či Edmontonský protokol pro 
transplantaci Langerhansových ostrůvků – a co by se jím mohlo stát? 

Takovým důležitým cílem je umožnit transplantaci bez intenzivní 
imunosupresivní léčby nebo s jejím použitím jenom po přechodnou 
dobu. To by znamenalo navodit tzv. imunologickou toleranci, aby 
organismus cizí tkáň nebo orgán neodhojoval, ale přitom aby zůstal 
odolný proti jiným cizím antigenům, které pocházejí např. z mikro-

bů. Druhým takovým cílem je získání dostatečného množství inzulín 
produkující tkáně z alternativních zdrojů. Mohli by jím být např. 
ostrůvky pocházející od zvířat nebo tkáň získaná z embryonálních (tj. 
ze zárodků) nebo dospělých kmenových buněk. Myslím, že dosažení 
obou těchto cílů bude znamenat mnohem větší průlom, než uvedené 
příklady. Bude to ale také ještě nějakou dobu trvat. Zatím bych více 
spoléhal na postupná zlepšení, jež budou spočívat v bezpečnější imu-
nosupresi a lepším využití dostupných orgánů od zemřelých dárců. 
Vyvíjejí se také metody regenerace vlastních beta buněk pacienta, kdy 
by transplantační léčba ani nebyla nutná.

Za rozhovor poděkovala Gabriela Bjalkovská

Tab.: Transplantace ledviny a pankreatu (TLP), izolovaného pankreatu (TP) a izolovaných Langerhansových ostrůvků (TLO), provedené 
v IKEM Praha v letech 1997–2008 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

TLP 20 20 19 18 20 23 17 17 17 22 22 15

TP 1 1 5 5 5 0 6 8 1 3 5 3

TLO 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 5

* 1. 1. 2008–30. 9. 2008
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Medical Fair 2009
Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky, rehabilitace a zdraví
20.– 23. 10. 2009, Brno – Výstaviště

V letošním roce bylo Nakladatelství GEUM mediálním partnerem veletrhu a dále 
mediálním partnerem dvou konferencí uskutečněných v rámci odborného doprovodného 
programu:

III. mezinárodního kongresu miniinvazivní a robotické chirurgie
spolupořádaného I. chirurgickou klinikou LF MU, Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně, 
Sekcí hrudní chirurgie a Sekcí mininvazivní chirurgie České chirurgické společnosti ve 
dnech 20. a 21. 10. 2008

a konference Pacient a chronická rána – hledání důvodů selhávání terapie
„Multidisciplinární přístupy v komplexní léčbě ran“
organizované Českou společností pro léčbu rány dne 22. 10. 2008

pozvánka

Těšíme se na setkání s Vámi na veletrhu Medical Fair opět v příštím roce.
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Studie VADT
Hypoglykémie zvyšuje riziko kardiovaskulárních komplikací 
Jana Pafčugová, Milan Kvapil

Aktuality z klinických studií

Cílem studie VADT bylo zjistit vliv zlepšené kompenzace na 
kardiovaskulární komplikace (smrt z kardiovaskulárních příčin, in-
farkt myokardu, cévní mozková příhoda, městnavé srdeční selhání, 
revaskularizace, amputace z důvodů ischemie) u pacientů s diabetem 
2. typu. Studie byla koncipována jako prospektivní, randomizovaná, 
kontrolovaná klinická studie, do které bylo zařazeno 1 791 pacientů 
s diabetem 2. typu a s vysokým rizikem cévních komplikací. Pacienti 
byly randomizováni do dvou větví, v jedné bylo cílem intenzivní 
intervence glykémie dosáhnout glykovaného hemoglobinu pod 6 % 
(4,8–6 %), ve větvi se standardně vedenou léčbou bylo cílem dosáhnout 
glykovaného hemoglobinu mezi 8–9 %. Průměrný věk účastníků byl 
60,5±8,7 roků, průměrný BMI byl 31±4 kg/m2, průměrný glykovaný 
hemoglobin při vstupu do studie byl 9,4±1,5 %.

Terapie byla intenzifikována v postupných krocích, po základní 
léčbě metforminem nebo glimepiridem, rosiglitazon, inzulín a další 
léčba až k dosažení cílových hodnot. V obou větvích byla stejným 
způsobem léčena hypertenze a intervenovány lipidy.

V obou větvích se zlepšila kompenzace diabetu, na konci sledování 
(průměrně 6 let) byl v intenzivně léčené větvi medián glykovaného 
hemoglobinu 6,9 %, u standardně intervenovaných pacientů 8,4 %.

Rozdíl v incidenci kardiovaskulárních příhod (primární ukazatel) 
byl nalezen, nedosáhl však statistické významnosti (incidence během 
6 let ve standardně léčené větvi byla 29,3 % a v intenzivně léčené větvi 
25,9 %; p=0,11). Statisticky významně predikovaly první kardiovasku-
lární příhodu věk, trvání diabetu, předchozí léčba inzulínem, krevní 
tlak, kompenzace diabetu (p=0,03!), LDL (p=0,03) i HDL-chole-
sterol a samozřejmě anamnéza předchozí kardiovaskulární příhody 
při vstupu do studie. Pokud byl vyhodnocen celý průběh sledování, 
tak byl vliv kompenzace mnohem zřetelnější, ale také se prokázal vliv 
hypoglykémie jako rizikového faktoru pro vnik první kardiovaskulární 
příhody. Hypoglykémie také zvyšovala velmi významně riziko smrti 
z kardiovaskulárních příčin v celém souboru a celkové riziko smrti 
v souboru standardně léčených pacientů.

Délka trvání diabetu byla pozitivním prediktorem rizika kardio-
vaskulární příhody, nicméně, u pacientů s krátkou dobou trvání, byl 
nalezen ochranný vliv intenzivní léčby ve vztahu k riziku kardiovas-
kulární příhody.

VADT neprokázala pozitivní vliv intenzivní léčby hyperglykémie 
na kardiovaskulární riziko v celém souboru. Avšak u osob s relativně 
krátkou dobou trvání diabetu (do 10 let) a s minimálním postižením 
koronárních tepen je přínos intenzivní léčby hyperglykémie zřetelný 
a statisticky významný. Hypoglykémie, jako nežádoucí důsledek léčby, 
zvyšuje prokazatelně riziko náhlé smrti a kardiovaskulárních příhod. 

Ve studii nebylo prokázáno, že by léčba rosiglitazonem zvyšovala 
riziko kardiovaskulárních příhod, a to ani při podrobné analýze ve 
vztahu k jednotlivým typům, a neprokázalo se ani zvýšené riziko smrti 
u pacientů léčených rosiglitazonem. Autoři proto uzavřeli, že léčba ro-
siglitazonem nemá vliv na kardiovaskulární morbiditu ani mortalitu.

Významné výsledky přinesla podstudie VADT s názvem RACED 
(Risk Factors, Atherosclerosis and Clinical Events in Type 2 Diabetes), 
která hodnotila prediktivní význam kalciového indexu (CAC/AAC) 
pro pacienty. Prokázala, že existuje vztah mezi CAC/AAC a rizikem 
kardiovaskulární příhody, tento vztah je kontinuální a není závislý 
na přítomnosti ostatních klasických rizikových faktorů, z hlediska 
definice magnitudy rizika je silnější, než přítomnost či nepřítomnost 
koronární příhody v anamnéze. Proto kalciový index identifikuje 
s vysokou přesností osoby s vysokým (nebo naopak velmi nízkým) 
rizikem kardiovaskulární příhody. U osob, které měly nízký index 
při vstupu do studie bylo intenzivní terapií hyperglykémie dosaženo 
významné snížení kardiovaskulárního rizika, u osob, u nichž byl při 
vstupu do studie tento index již vysoký, nebyl vliv intenzivní léčby 
diabetu prokazatelný. 

Impakt intenzivní léčby je ohromující. Rozdělíme-li celý soubor do 
kvartilů podle kalciového indexu, pak v kvartilu s nejnižším indexem 
byla incidence kardiovaskulárních příhod během sledování ve skupině 
standardně léčené 16 % a ve skupině léčené intenzivně 1 % (vyjádřeno 
relativním rozdílem intenzivní léčby glykémie snižuje riziko o 94 %!), ve 
druhém kvartilu bylo zaznamenáno 20 % příhod proti 5 % v intenzivně 
léčebné skupině. Dále intenzita CT nálezu kalcifikace koronárních 
tepen korelovala s incidencí infarktu myokardu (HR=1,4–2,9). 

Komentář ke studii
Za nejdůležitější považujeme zjištění o riziku, které vyplývá z hy-

poglykémie. Zásadní rozdíl ve významu intenzivní léčby pro prevenci 
kardiovaskulárních příhod u osob lišících se postižením koronárních 
tepen je zásadním zjištěním, které povede jistě k přehodnocení celé 
terapeutické strategie diferencované podle individuálního rizika 
pacienta.

Pozn.: Všechny hodnoty glykovaného hemoglobinu jsou uvedeny v kalibraci DCCT. Pro 
přepočet viz www.diab.cz
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Studie ADVANCE
Terapie založená na gliklazidu MR je bezpečná a účinná

Jana Pafčugová, Milan Kvapil

Aktuality z klinických studií

V druhé polovině roku 2007 byly zveřejněny výsledky části této 
studie, hodnotící vliv intervence krevního tlaku fixní kombinací pe-
rindoprilu a indapamidu. Bylo prokázáno, že tato intenzivní léčba 
snižuje kardiovaskulární mortalitu o 18 % (snížení celkové mortality 
činilo 14 %), snižuje relativní riziko koronárních příhod o 14 % a sni-
žuje relativní riziko komplikací mikrovaskulárních (intervence snížila 
relativní riziko renálních komplikací diabetu o 21 %).

V druhé části studie ADVANCE bylo cílem intenzivní intervencí 
hyperglykémie založené na gliklazidu MR (tablety s řízeným uvolňo-
váním) dosáhnout těsnou kompenzaci (glykovaný hemoglobin nižší 
nebo rovný 6,5 %). Studie ADVANCE prokázala, že snaha o těsnou 
kompenzaci je při zvolení správné léčebné strategie nejen bezpečná, 
ale také přínosná, nebo^ snižuje zejména riziko závažných mikrovas-
kulárních komplikací.

Studie ADVANCE byla koncipována jako randomizovaná, 
prospektivní, multicentická a placebem kontrolovaná. Na studii par-
ticipovalo celkem 215 center ve 20 státech Evropy, Asie, Austrálie 
a Severní Ameriky. Do studie vstoupili pacienti s diabetem 2. typu, 
věk pacientů při vstupu do studie musel být 55 let a více, trvání diabetu 
minimálně 10 let. Pro zařazení museli mít nejméně jeden rizikový 
faktor pro rozvoj vaskulárních komplikací nebo musela u nich být 
přítomna nejméně jedna mikrovaskulární či makrovaskulární kom-
plikace diabetes mellitus. 

Pacienti zařazení do studie byly randomizováni do dvou větví. 
V první, intenzivně intervenované, byla léčebná strategie zaměřena na 
dosažení hodnoty glykovaného hemoglobinu nižší nebo rovné 6,5 %. 
V této větvi byl součástí léčby vždy gliklazid v tabletách s řízeným 
uvolňováním v dávce 30–120 mg denně (Diaprel MR), nebylo povoleno 
použití jiné sulfonylurey. Naopak ve skupině se standardní terapií 
hyperglykémie bylo povoleno používání všech derivátů sulfonylurey, 
krom gliklazidu. Časování, výběr a dávkování všech ostatních léků bylo 
ponecháno na uvážení ošetřujícího lékaře. 

 Ve větvi léčené standardním způsobem bylo cílem dosažení hod-
noty glykovaného hemoglobinu definované standardy v příslušné zemi. 
Vyjma výše uvedeného gliklazidu MR byla léčba diabetu ponechána 
na úvaze ošetřujícímu lékaři.

Konečnými cíly studie byly kardiovaskulární komplikace. Primární 
endpoint byl složený ukazatel mikrovaskulárních a makrovaskulárních 
komplikací. Makrovaskulární komplikace byly definovány jako úmrtí 
z kardiovaskulárních příčin, nefatální cévní mozková příhoda a nefatál-
ní infarkt myokardu. Mikrovaskulární komplikace byly definovány jako 
nově zjištěná či zhoršená nefropatie (mikroalbuminurie, proteinurie, 

zdvojnásobení sérového kreatitinu, potřeba hemodialýzy), nebo reti-
nopatie (vývoj proliferativní retinopatie, makulárního edému, slepoty, 
nebo potřeba fotokoagulace laserem). Dále byly stanoveny sekundární 
cíle, které se kryly většinou s jednotlivými vaskulárními příhodami. 

Ve studii bylo randomizováno 11 140 pacientů, 5 571 v větvi s inten-
zivním terapeutickým režimem a 5 569 ve větvi se standardní léčbou. 
Základní charakteristiky obou souborů se nelišily. Průměrná hodnota 
glykovaného hemoglobinu byla na začátku 7,5 % a glykémie nalačno 
8,5 mmol/l. Medián sledování byl 5,0 roků, na jeho konci byl průměr-
ný glykovaný hemoglobin v intenzivně intervenované větvi 6,5 %, ve 
větvi se standardní léčbou 7,3 %. Na konci studie byl také mírně nižší 
průměrný systolický krevní tlak ve skupině intenzivně léčené (rozdíl 
o 1,6 mmHg). V intenzivně léčené větvi bylo na konci studie 90 % 
pacientů léčeno gliklazidem MR, 70,4 % z nich mělo dávku 120 mg 
denně. Inzulínem bylo léčeno na konci studie 40,5 % pacientů v in-
tenzivně intervenované větvi a 24,1 % pacientů léčených standardně. 
Velmi dobré kompenzace (glykovaný hemoglobin pod 7 %) dosáhlo 
v intenzivně léčené větvi přes 80 % pacientů. Mezi oběma větvemi 
nebyl rozdíl v léčbě statiny, antihypertenzivy a antiagregačními léky.

Během studie se vyskytla makrovaskulární či mikrovaskulární 
komplikace u 18,1 % pacientů v intenzivně léčené větvi a u 20,0 % ve 
větvi standardně léčené (HR 0,90; 95% CI: 0,82–0,98; p=0,01). Rozdíl 
incidence byl statisticky vysoce významný (p=0,01) a znamená, že 
intenzivní léčba uchránila jednoho z 52 léčených pacientů od vzniku 
komplikace, snížila relativní riziko vzniku příhody o 10 %. Tento 
rozdíl byl způsobem nižší incidencí mikrovaskulárních komplikací, 
a to nefropatie (snížení relativního rizika o 21 %: HR 0,86; 95% CI: 
0,77–0,97; p=0,01). Intenzivní léčba snížila významně riziko vzniku 
incipientní nefropatie (nově vzniklé mikroalbuminurie o 9 %, protei-
nurie o 30 %), rozdíl v incidenci makrovaskulárních komplikací nebyl 
mezi oběma větvemi statisticky významný. Během sledování zemřelo 
v intenzivně léčené větvi 8,9 % pacientů a ve standardně léčené větvi 
9,6 % pacientů, rozdíl nebyl statisticky významný. 

Intenzivní léčba přinesla podle očekávání mírné zvýšení rizika 
hypoglykémie (roční incidence závažných hypoglykemických příhod 
0,7/100 osob proti 0,4/100 osob), nicméně právě hypoglykémii byla 
v hodnocení studie věnována větší pozornost. Počet zaznamenaných 
hypoglykémií byl celkově relativně velmi malý. Ve skupině se stan-
dardní kompenzací byla roční průměrná incidence 0,4 příhody závažné 
hypoglykémie na 100 pacientů, ve skupině s těsnou kompenzací 0,7 
příhody závažné hypoglykémie na 100 pacientů, což je třetinový výskyt 
oproti studii UKPDS, ale při mnohem těsnější kompenzaci diabetu. 
Bez hypoglykémie během celé doby sledování bylo 47 % pacientů ve 
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skupině s těsnou kompenzací a 62 % ve standardně léčené skupině. 
Efekt intenzivní léčby založené na gliklazidu byl stejný v de-

finovaných podskupinách podle pohlaví, věku, krevního tlaku, 
kompenzace.

Komentář ke studii:
Design studie byl velmi blízký klinické praxi, terapeutické modality 

byly vybírány v souladu s lokálními standardy platícími v jednotlivých 
státech. Tato skutečnost činí výsledky studie ADVANCE významnými 
pro klinickou praxi, nebo^ lze oprávněně předpokládat, že při převodu 
výstupů studie do doporučení pro léčbu diabetu a jejich praktické 
aplikaci bude dosaženo stejně pozitivních výsledků.

Průkaz jasné redukce incidence nefropatie ve studii ADVANCE 
je významný zejména s ohledem na známou silnou asociaci ukazatelů 
renálního postižení a rizika vzniku závažných vaskulárních příhod, 
konečné fáze renálního onemocnění a úmrtí u pacientů s diabetes 
mellitus. 

Ve studii ADVANCE snížila léčba založená na gliclazidu MR ve 
skupině těsné kompenzace glykémie hodnoty glykovaného hemoglo-
binu průměrně na 6,5 %. Tato strategie těsné kompenzace glykémie 
významně snížila primární kombinovaný cíl závažných makro- a mi-
krovaskulárních komplikací hlavně v důsledku významné redukce 
vzniku nefropatie. Nebylo prokázáno signifikantní snížení samostatně 
hodnocených závažných makrovaskulárních komplikací, byl však 
zaznamenán pozitivní trend ve prospěch strategie těsné kompenzace 
glykémie (intenzivní léčba přinesla redukci relativního rizika úmrtí 
z kardiovaskulárních příčin o 12 %).

Pozn.: Všechny hodnoty glykovaného hemoglobinu jsou uvedeny v kalibraci DCCT. Pro 
přepočet viz www.diab.cz
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Martin Haluzík (ed.) et al.

Trendy soudobé diabetologie, sv. 12
Nejnovější vydání Trendů soudobé diabetologie z nakladatelství Galén, tentokráte pod pořa-

datelstvím prof. MUDr. Martina Haluzíka, DrSc., přináší řadu zajímavých statí celkem 15 autorů 
a spoluautorů.

MUDr. Tomáš Roubíček se spoluautory mapuje příčiny a důsledky hyperglykémie u kriticky nemoc-
ných pacientů. Dále se věnuje principům intenzifikované léčby inzulínem, která je cestou k normalizaci 
glykémie u této skupiny nemocných.

MUDr. Miloš Mráz si pro svůj příspěvek vybral aktuální téma kontinuálního monitoringu glykémie. 
Uvádí přehled používaných přístrojů a systémů, hodnotí jejich přesnost, klinické indikace a problémy s jejich užitím. Nechybí souhrn 
závěrů klinických studií a předpokládané budoucí trendy v této oblasti.

Doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D., zpracovala v přehledné stati klinické uplatnění metforminu, MUDr. Dana Müllerová pak 
stále aktuální téma dietoterapie obezity.

Kritický pohled na potravinové doplňky v diabetologii prezentuje prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. – většina speciálních po-
travních doplňků nemá dostatečně vědecky podložený benefit pro pacienty; v konečném důsledku tak může diabetikům přinášet spíše 
negativa tím, že jejich pozornost přenáší od zvládnutí zásad racionální výživy k marginálním a neužitečným (a často zbytečně drahým) 
potravinovým doplňkům. Autor doporučuje při hodnocení efektivity přistupovat k potravním doplňkům se stejnou přísností jako 
k lékům. Za odůvodnitelné pokládá užití omega-3 mastných kyselin u diabetiků s ischemickou chorobou srdeční. Věří, že užitečné 
by bylo dále zkoumat např. účinky koenzymu Q10, vitamínu E, chromu, vanadu, omega-3 mastných kyselin, skořice, pískavice řecké 
a indické rostliny Gymnema sylvestre. Jejich užití v potravních doplňcích pro diabetiky za současného stavu poznatků však pokládá 
za neodůvodněné a neetické.

MUDr. Milan Flekač zpracoval ve svém příspěvku problematiku oxidačního stresu a antioxidačních enzymů. Samostatně se věnuje 
enzymu paraoxonáza 1 a jeho vlivu na diabetickou angiopatii. MUDr. Kateřina Andělová mapuje aktuální stav poznatků o diabetu 
v těhotenství.

Blokátory dipeptidyl peptidázy 4 (gliptiny) v léčbě diabetes mellitus 2. typu jsou obsahem příspěvku prof. MUDr. Martina Ha-
luzíka, DrSc. Podrobnější informace poskytuje autor o vildagliptinu a sitagliptinu, jejichž významnější uplatnění můžeme očekávat 
v nejbližší době také u nás.

Užitečný přehled diagnostických metod nukleární medicíny (ve vztahu k diagnostice pozdních komplikací diabetu a souvisejících 
onemocnění) přináší práce MUDr. Aleny Adamíkové, Ph.D., a MUDr. Jiřího Bakaly.

Trendy soudobé diabetologie, sv. 12. Praha, Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-549-9. A5, 253 stran, vázaná. (www.galen.cz)

AKTUALITY Z KLINICKÝCH STUDIÍ
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Studie ACCORD
Pro dosažení normoglykémie potřebujeme
terapii nezvyšující riziko hypoglykémie

Jana Pafčugová, Milan Kvapil

Aktuality z klinických studií

Studie ACCORD byla provedena v USA a Kanadě u 10 250 pa-
cientů s diabetem 2. typu, převážně v ordinacích praktickéch lékařů. 
Celý projekt zahrnul tři substudie, jejichž cílem bylo nalézt odpověg 
na následující otázky:

1. Má význam další zlepšení glykémie (kompenzace) pod cílové 
hodnoty udávané standardy?

2. Má význam další snižování krevního tlaku?
3. Má význam další snižování hladin krevních lipidů?
Primárním ukazatelem byl pro část řešící význam intervence hyper-

glykémie první výskyt sdruženého ukazatele (smrt z kardiovaskulárních 
příčin, nefatální infarkt myokardu, nefatální cévní mozková příhoda). 
Podstudie řešící význam intervence hyperglykémie byla však předčasně 
zastavena pro zvýšený výskyt úmrtí v intenzivně léčené větvi, další 
dále pokračují. Na kongresu ADA 2008 byly prezentovány výsledky 
zastavené větve, současně byly publikovány časopisecky. 

Průměrný věk pacientů byl 62,2 let, 61 % muži, 35 % mělo v ana-
mnéze kardiovaskulární příhodu (podobně jako v ADVANCE), prů-
měrný BMI byl 32,2 kg/m2, kuřáci 14 %, trvání diabetu 10 let, průměrný 
vstupní glykovaný hemoglobin byl 8,3 %. Šlo tedy o pacienty s vysokým 
rizikem kardiovaskulárních komplikací.

Léčba na počátku studie: 35 % inzulín, 60 % metformin, 19 % 
glitazony. V průběhu studie v intenzivně léčené větvi bylo častější 
užití více druhů léků o 25 %, častější užití inzulínu o 22 % a kombi-
nace perorálních antidiabetik s inzulínem o 44 %. K léčbě byl použit 
metformin, rosiglitazon, glimepirid, akarbóza, repaglinid, inzulín 
glargin, aspart, premixovaný humánní inzulín, exenatid. Podle proto-
kolu, pokud nebyl glykovaný hemoglobin pod 6 % a byla opakovaně 
nalezena glykémie nalačno vyšší než 5,6 mmol/l nebo postprandiální 
glykémie vyšší než 7,8 mmol/l, měla být v intenzivně intervenované 
větvi dále posílena léčba (!).

V intenzivně léčené větvi se podařilo dosáhnout výrazného zlepšení 
kompenzace, již po třech měsících byl průměrný glykovaný hemoglo-
bin 6,7 % (!), od prvního roku se po celou dobu sledování hodnota 
pohybovala okolo 6,4 %, což bylo významně méně než průměrných 
7,5 % ve větvi standardně léčené. Intenzivní léčba byla zatížena vyšší 
incidencí závažné hypoglykémie (10,5 % vs. 3,5 %), vyšším vzestupem 
hmotnosti (u 28 % osob vs. 14 % osob nárůst o 10 kg a více). Hypo-
glykémie byly monitorovány pouze závažné, v případě, že se objevily, 
byla terapie redukována.

V intenzivně léčené větvi se do doby zastavení studie vyskytlo více 
úmrtí (257 proti 203, p=0,04), méně nefatálních infarktů myokardu 
(186 proti 235, p=0,004), incidence mozkových příhod byla stejná. 

Většina diference v celkovém počtu úmrtí byla způsobena náhlou 
smrtí z kardiovaskulárních příčin (rozdíl 25 případů). Přes tento vývoj 
je ve studii jednoznačná tendence k pozitivnímu vlivu intenzivní léčby 
na kompozitní výsledný ukazatel ve prospěch právě intenzivní léčby. 
Intenzivní terapie (snížení glykémie) byla jednoznačně prospěšná 
z hlediska redukce rizika kardiovaskulárních komplikací u všech 
pacientů bez anamnézy předchozí kardiovaskulární příhody nebo 
u všech pacientů s lepší kompenzací při vstupu do studie (glykovaný 
hemoglobin pod 8 %).

Přestože záznamy o incidenci hypoglykémie se týkaly pouze 
závažných příhod, byla provedena velmi podrobná analýza vztahu 
mortality, primárního konečného ukazatele a hypoglykémie. Koncepce 
studie a její výsledky nedovolily jednoznačně potvrdit hypoglykémii 
jako riziko pro zvýšenou mortalitu, nicméně všechny nepřímé indicie 
pro tento vztah svědčí.

Komentář ke studii:
Problémem studie ACCORD je špatná strategie léčby. Ta byla 

titrována ne na základě primárního vyhodnocení glykémie, ale 
glykovaného hemoglobinu. Data ze studie ACCORD neumožňují 
najít jednoznačné vysvětlení pro rozdíl v mortalitě. Je zvažován vliv 
změny léčby, rychlost poklesu glykémie, hypoglykémie, další faktory 
nezjištěné. Nicméně, s ohledem na údaje získané v dalších studiích, 
je velmi pravděpodobné, že normalizace glykémie není odpovědna za 
zvýšený počet úmrtí. Naopak, je velmi pravděpodobné, že tento rozdíl 
je způsoben zvýšenou incidencí zejména nerozpoznané hypoglykémie, 
která byla příčinou zvýšeného počtu náhlých úmrtí. Je tedy výsledek 
studie ACCORD přímým důsledkem nedokonalé léčby zatížené 
nežádoucím účinkem terapie (hypoglykémie), jejíž incidence roste se 
zlepšující se kompenzací.

Pozn.: Všechny hodnoty glykovaného hemoglobinu jsou uvedeny v kalibraci DCCT. Pro 
přepočet viz www.diab.cz
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Neuropatie

Diabetická neuropatia patrí k jedným z najzávažnejších komplikácií diabetes 
mellitus. Autorka vo svojom príspevku približuje základné oblasti jej liečby, ktoré 
by mala pozna, každá sestra, nielen sestra pracujúca v diabetologickej ambulancii 
alebo na chirurgickom či internom oddelení, kde sa stretáva s pacientmi s uvede-
nou komplikáciou diabetu. 

Ivica Gulášová
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
Sv. Alžbety, n. o., Bratislava

Manažment vyšetrenia a liečba 
diabetickej neuropatie

Úvod

Liečba diabetickej neuropatie je zdĺha-
vá, náročná a systematická. Vyžaduje ve3a 
trpezlivosti zo strany pacienta, ktorý je 
nedočkavý a chcel by vidie,, cíti, jej výsle-
dok čím skôr. Trpezlivos, je rovnako dôle-
žitá u zdravotníckych pracovníkov a to 
i vtedy, ke6 aj po dlhšom čase nevidia vý-
sledok svojho snaženia sa, výsledok liečby 
pacienta. Práve tento aspekt býva častou 
príčinou vyhorenia lekárov a sestier, kto-
rý napriek svojej ve3kej a únavnej snahe 
nevidia zlepšenie zdravotného stavu paci-
enta, alebo aspoň jeho stabilizáciu.

Diagnostika
Stanovenie diagnózy, klasifikácia, ur-

čenie stupňa závažnosti ako i liečba dia-
betickej neuropatie je na rozhraní špecia-

lizácie diabetológa a neurológa. Úlohou 
diabetológa je skríning diabetickej neuro-
patie a diabetickej nohy, úloha neuroló-
ga potom je potvrdi, diagnózu, stanovi, 
o akú formu neuropatie sa jedná, urči, 
stupeň závažnosti neuropatie, príčinu 
neuropatie, prípadne navrhnú, liečbu.

Anamnéza sa opiera o pokojové ne-
príjemné pocity (mravčenie, brnenie) až 
po bolesti rôzneho charakteru na pred-
koleniach a nohách, ktoré sa zväčša pri 
chôdzi zmierňujú, sú časté najmä v noci. 
Menej častá je svalová slabos, pri dia-
betickej amyotrofii (prevažne motorická 
neuropatia).

Objektívne vyšetrenie odhalí suchú, 
často olupujúcu kožu, hyperkeratózy až 
otlaky, praskliny najmä na pätách, defor-
mácie prstov (kladivkové prsty) alebo aj 
celej nohy (Charcotova noha), atrofiu sva-
lov a nezriedka aj ulcerácie. 

Základné skríningové neurologické 
vyšetrenie, ktoré sa ukázalo ako dosta-
točné na určenie rizika vzniku ulcerácií, 
je vyšetrenie taktilnej citlivosti monofila-
mentom a vyšetrenie vibračnej citlivosti 
graduovanou ladičkou, prípadne Biothe-
siometrom. 

V čakárni ambulancií je možné použi, 
skríningový dotazník pre neuropatiu. Pou-
žitie dotazníka je jednoduché, len orientač-
né, vyhodnotenie môže urobi, aj sestra.

Použitie monofilamenta

Postup vyšetrenia:
• najprv vyskúšame dotyk monofila-

menta na ruke, aby si pacient uve-
domil, čo má cíti,

• pacient nemá vidie,, kam a kedy mu 
vyšetrujúci lekár prikladá monofila-
mentum na nohu

• monofilamentum sa prikladá na kožu 
plosky nohy na viacerých miestach 
tak, aby sa ohol v trvaní aspoň dvoch 
sekúnd (prikladá sa na bruško palca, 
1. metatarzofalangeálny kĺb, 5. meta-
tarzofalangeálny kĺb, na pätu – a to 
obojstranne)

• lekár sa pýta pacienta, či cíti tlak 
a kde ho cíti

• citlivos, je porušená, ak pacient ne-
cíti tri a viac dotykov z celkového 
počtu ôsmich dotykov

Použitie graduovanej ladičky 128 Hz

Postup vyšetrenia:
• najprv sa priloží rozozvučená ladička 

na predlaktie pacienta, aby si uvedo-
mil, aký vnem má očakáva,
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• na čo treba myslie.: pacient nemá 
vidie,, kam vyšetrujúci lekár ladič-
ku prikladá; ladička sa prikladá nad 
nechtové lôžko palca, postupne na 
oboch nohách pacienta; priloženie 
na jedno miesto sa počas vyšetrenia 
pacienta opakuje aspoň 2krát

• ladička je graduovaná na 8 stupňov, 
za porušenú vibračnú citlivos, vo 
veku do 50 rokov je všeobecne uzná-
vaná hodnota 3 a menej, vo veku 
nad 50 rokov 5 a menej. Pri úplnom 
chýbaní pocitu vibrácií ide o ,ažké 
poškodenie hrubých vlákien, čo so 
sebou nesie ve3ké riziko vzniku ul-
cerácií

Iné využite3né metódy

a) vyšetrenie bolestivej citlivosti po-
mocou nezahroteného špicatého 
predmetu na predkoleniach a no-
hách

b) vyšetrenie 0ahkého dotyku pomo-
cou vaty

c) vyšetrenie tepelnej citlivosti pomo-
cou rozlišovania pocitov po prilože-
ní skúmaviek naplnených rozdielne 
teplou vodou

d) vyšetrenie š0achovo-okosticových 
reflexov (Achillovej š3achy, patelár-
ne)

Neuropatia je teda ve3mi 3ahko v bež-
nej diabetologickej praxi diagnostikova-
te3ná a pod3a jej prítomnosti alebo neprí-
tomnosti sa zara6uje príslušný vyšetrený 
pacient do rizikovej kategórie. Na kom-
plexné zhodnotenie aktuálneho stavu 
je potrebné počíta, s časovým rozpätím 
minimálne 15–20 minút čistého času na 
jedného vyšetrovaného pacienta.

Liečba diabetickej 
neuropatie
Kauzálna liečba

Základom je snaha o optimálnu meta-
bolickú kompenzáciu diabetu (HbA1c pod 
6,5 %, IFCC). Preto sa všeobecne odporú-
ča neváha, s včasným započatím inten-
zifikovanej inzulínovej liečby. Efekt ne-
býva okamžitý, ale nastúpi zvyčajne po 
nieko3kých mesiacoch.

Patogeneticky podložená liečba

V súčasnosti je potvrdená účinnos, len 
pomocou antioxidačnej liečby kyselinou 

alfa-lipoovou. Pri symptomatickej dia-
betickej neuropatii (bolestivá forma) sa 
obvykle začína s liečbou intravenóznou 
aplikáciou 600 mg denne počas 3 týždňov, 
alebo v perorálnej dávke 1 800 mg denne 
počas 3 týždňov a následne aspoň 3 me-
siace 600 mg denne v perorálnej forme. 
Liečba sa opakuje pod3a potreby. 

Pri komplikáciach neuropatie (ulce-
rácie), pri 3ahkých a stredne ,ažkých for-
mách neuropatie, prípadne dokázanej au-
tonómnej neuropatii sa pristupuje k liečbe 
dávkou 600 mg denne minimálne 3 mesia-
ce. Ukazuje sa, že nová HR forma stabili-
zuje rezorbciu liečiva z gastrointestinál-
neho traktu a zdá sa, že má výhody voči 
klasickej forme kyseliny alfa-lipoovej. 

Symptomatická liečba

Liečba neuropatickej bolesti patrí do 
starostlivosti neurológa. Väčšina liekov 
používaných na liečbu neuropatickej bo-
lesti má nežiadúce účinky, ktoré je potreb-
né starostlivo zváži,. Nie je nateraz žiadne 
liečivo jednoznačne najlepšie účinkujúce 
na odstránenie neuropatickej bolesti, ale 
stále sú najviac odporúčané tricyklické 
antidepresíva. Na liečbu bolesti je mož-
né použi, amitriptylín alebo imipramín 
v dávke 25–150 mg/deň.

Inou skupinou používaných liekov proti 
bolesti sú antiepileptiká – karbamazepín 
v dávke 800 mg/deň, gabapentín v dáv-
ke 900–3 600 mg/deň, lamotrigin 200–
400 mg/deň. Môžu sa podáva, aj nestero-
idné antireumatiká, najčastejšie ibuprofen 
v dávke 2 400 mg/deň. V prípade potreby 
sa pacientovi podávajú opiáty, najčastej-
šie tramadol v dávke 400–600 mg/deň. 
Po odoznení bolestí sa liečba preruší, na-
ko3ko všetky uvedené lieky majú už spo-
mínané viaceré nežiadúce účinky a liečia 
iba samotnú boles,, nie príčinu (t. j. neu-
ropatiu).

Starostlivos, o diabetickú nohu 

Zahrňuje:
• ošetrenie zrohovatených miest na 

ploche nohy, mechanických prasklín, 
plesňových postihnutí či oderkov 
a oderov (u menej vidite3ných sa od-
porúča pri vyšetrovaní pacienta pou-
ži, zrkadlá na kontrolu plochy nôh)

• pravidelné zvláčňovanie suchej kože 
(ošetrení zrohovatených vrstiev)

• pravidelnú pedikúru
• vyhýbanie sa rozmáčaniu kože nôh 

pri kúpeli

• vyhýbanie sa zbytočnému vystavo-
vaniu nôh počas horúčav a mrazov

• dôsledná každodenná výmena čis-
tých ponožiek (nenosi, ponožky 
s tesnou gumičkou okolo členkov, 
obuv bez ponožiek, kupova, tzv. 
zdravotné ponožky a podkolienky 
– tie menej)

• uprednostňova, a nosi, tvarovo 
vhodnú a pohodlnú obuv (prevencia 
deformít)

Záver
Liečba diabetickej neuropatie si vyžadu-

je ve3mi individuálny prístup k paciento-
vi z viacerých h3adísk. Základom úspeš-
nej liečby je dobrá anamnéza, dôkladné 
pozorovanie pacienta a zhodnotenie jeho 
súčasného zdravotného a psychosociálne-
ho stavu. Neodmyslite3nou súčas,ou stá-
le ostáva motivácia pacienta k vzájomne 
efektívnej spolupráci, záujem pacienta 
čo najviac vedie, a pozna,, aby násled-
ne potom mohol (pod3a svojich reálnych 
možností a schopností) čo najlepšie sa 
postara, sám o seba a „svoju“ diabetickú 
neuropatiu. Edukácia a psychická podpo-
ra sú viac-menej v rukách sestier; lekár, 
ktorý stojí na čele týchto procesov, je ria-
diacim činite3om v celom liečebnom pro-
cese diabetickej neuropatie. Tak ako je 
dôležitá spolupráca pacienta, ešte viac je 
dôležitá spolupráca a výmena informá-
cií medzi lekárom, sestrou a ošetrujúcim 
personálom.
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Ludmila Brunerová, Richard Sotorník
II. interní klinika FNKV a 3. LF UK, Praha

Souhrn:
Uvádíme případ muže s anamnézou recidivující vředové choroby gastroduodenální, u něhož byla 

až po deseti letech diagnostikována primární hyperparatyreóza na podkladě PTH-produkujícího 
adenomu. Touto kazuistikou bychom rádi upozornili na primární hyperparatyreózu jako možnou 
příčinu vředové choroby gastroduodenální.

Summary:
Primary hyperparathyreosis manifested by 10 years lasting peptic ulcer disease 
We present a case of a male patient with a history of recurrent peptic ulcer disease, who was 

only after 10 years diagnosed with the primary hyperparathyreosis caused by PTH-producing ade-
noma. In this paper we would like to point out that primary hyperparathyreosis may be a possible 
cause of peptic ulcer disease.

Brunerová, L., Sotorník, R. Primární hyperparatyreóza manifestovaná desetiletou anamnézou vředové 
choroby gastroduodenální. Kazuistiky v diabetologii 6, č. 3 – Endokrinologie: 30 –32, 2008.

Primární hyperparatyreóza manifestovaná 
desetiletou anamnézou
vředové choroby gastroduodenální

Klíčová slova:

� primární hyperparatyreóza

� PTH-produkující adenom

� hyperkalcémie

� vředová choroba 
gastroduodenální

Key words:

� primary 
hyperparathyreosis

� PTH-producing adenoma

� hypercalcaemia

� peptic ulcer disease

Úvod:

Primární hyperparatyreóza (PH) je pravděpodobně druhou 
nejčastější endokrinopatií po onemocnění štítné žlázy. Incidence 
roste s věkem a kolísá od 25/100 000 osob v běžné populaci až po 
75/100 000 osob u hospitalizovaných pacientů. Dominantním projevem 
je hyperkalcémie na podkladě nadprodukce parathormonu (PTH) 
v jednom či více příštítných tělíscích. PH spolu s malignitami a granu-
lomatózními procesy jsou nejčastějšími příčinami 
hyperkalcémie. 

PH vzniká na podkladě PTH-produkujícího 
adenomu (přibližně v 80 % případů), méně často 
na podkladě hyperplazie příštítných tělísek (20 % 
případů) a naštěstí spíše raritně při karcinomu 
příštítného tělíska (1 %). 

Klinické projevy jsou vázány na hyperkalcémii 
a jsou často nevýrazné. Zahrnují širokou škálu 
příznaků postihujících různé orgánové systémy. 
K nespecifickým steskům patří slabost a nevýkon-
nost. Obtíže či komplikace pramenící z postižení 
gastrointestinálního traktu zahrnují nechutenství, 
zácpu, vředovou chorobu či akutní pankreatitidu, 
četné jsou také příznaky urogenitální (polyurie, 
polydipsie, nefrolitiáza, nefrokalcinóza). Účinky 
hyperkalcémie na kardiovaskulární systém se pro-

jevují hypertenzí a poruchami rytmu (bradykardie) s EKG korelátem 
převodních poruch a prodloužení QT intervalu. Závažné jsou příznaky 
postižení centrálního nervového systému zahrnující letargii s možnou 
progresí do kómatu, svalovou slabost a hyperreflexii. Typická jsou také 
depozita kalciofosfátových solí v měkkých tkáních a keratopatie. 

PH diagnostikujeme na základě laboratorních výsledků: hy-
perkalcémie, hypofosfatémie, zvýšené hladiny PTH, hyperkalciurie 
a hyperfosfaturie. Diferenciálně diagnosticky zvažujeme sekundární 

Obr. č. 1: Diferenciální diagnostika hyperkalcémie (volně upraveno podle: Schück 2000)

cAMP – cyklický adenosinmonofosfát; PTH-RP – parathormon-related peptide;
1,25(OH)2 D3 – 1,25-dihydroxycholekalciferol; Ca – kalcium
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hyperparatyreózu, kterou ovšem odlišíme na 
základě nízké či normální hladiny kalcia, a dále 
terciární hyperparatyreózu, pro kterou je typická 
hyperfosfatémie. Velmi široká je diferenciální 
diagnostika hyperkalcémií (obr. č. 1), zahrnující 
malignity, granulomatózní procesy, jiné endokri-
nopatie (hypertyreózu, feochromocytom, adre-
nální insuficienci, syndrom MEN – mnohočetné 
endokrinní neoplazie), iatrogenní vlivy (thiazidy, 
vitamíny A a D, tamoxifen, salicyláty, teofyliny), 
imobilizační syndrom či primární hypokalciurickou 
hyperkalcémii a ostatním vzácnější jednotky.

V případě laboratorního potvrzení PH je 
nutné provést lokalizační diagnostiku. Základním 
vyšetřením je sonografie krku s eventuální punk-
cí suspektního ložiska s odběrem materiálu na 
stanovení PTH a cytologii a dále MIBI/SPECT 
scan (Methoxy IsoButyl Isonitrile/Single-Photon 
Emission Computed Tomography).

Léčba je v první řadě chirurgická, s odstraně-
ním patologického příštítného tělíska – přistupu-
jeme k ní v naprosté většině případů.

Prognóza PH je, s výjimkou karcinomu příštít-
ného tělíska, velmi dobrá.

Kazuistika:
52letý muž, s desetiletou anamnézou sezónně exacerbující vře-

dové choroby gastroduodenální, byl v prosinci 2007 přijat na chirur-
gickou kliniku pro endoskopicky neřešitelné krvácení z žaludečního 
vředu. Během hospitalizace na chirurgii byl pacient laparotomován, 
krvácení zastaveno opichem. Další průběh byl komplikován rozvojem 
subfrenického abscesu, který si vyžádal chirurgickou revizi. Při poby-
tu na chirurgické jednotce intenzivní péče se u pacienta manifestovala 
hypertenze, vstupně ne zcela dobře reagující na zavedenou antihy-
pertenzní léčbu (ACE inhibitor, thiazid, beta-blokátor), a objevily se 
dva paroxysmy fibrilace síní s úspěšnou verzí amiodaronem. 

Laboratorně byla náhodně zachycena hyperkalcémie 3,7 mmol/l 
a přivolán endokrinologický konziliář.

Při cíleném dotazu k doplnění anamnézy pacient negoval jakékoli 
symptomy spojené s hyperkalcémií (jiné zažívací obtíže či choroby 
gastrointestinálního traktu kromě vředové choroby; nefrolitiázu, 
neurologické obtíže, muskuloskeletové obtíže apod.), byl dosud zcela 
zdráv, aktivní sportovec, bez abúzu, alergií, trvalé medikace. Rodinná 
anamnéza nevýznamná.

Z laboratorních výsledků se hladina sérového kalcia pohybo-
vala v rozmezí 3,7…3,4…3,8 mmol/l, ionizované kalcium dosáhlo 
hodnoty 2,2 mmol/l, sérový fosfát 0,96 mmol/l, odpady kalcia do 
moči 5 mmol/d (sběr ovšem proveden ještě během užívání thiazidu), 
alkalická fosfatáza (ALP) 3,5 µkat/l, albumin 26 g/l, TSH 1,18 mIU/l, 
elektroforéza bílkovin negativní, hladina parathormonu byla na 
3,5násobku normy (27 pmol/l). Na EKG bez výraznějších známek 
typických pro hyperkalcémii. Na scintigrafii MIBI byla popsána 
nepříliš přesvědčivá aktivita v oblasti pod pravým lalokem štítné 
žlázy (obr. č. 2). Sonografie v téže lokalizaci odhalila hypoechogenní 
uzel o objemu 0,31 ml (obr. č. 3), cytologie byla nevýtěžná, hladina 
parathormonu v punktátu extrémně vysoká (265 pmol/l). Vzhledem 

PRIMÁRNÍ HYPERPARATYREÓZA MANIFESTOVANÁ DESETILETOU ANAMNÉZOU VŘEDOVÉ CHOROBY…

Obr. č. 2: MIBI scan

Obr. č. 3: Sonografické vyšetření krku
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Zajímavou skutečností je poměrně malá velikost adenomu, 
nicméně provedené zobrazovací metody jiné patologicky změněné 
příštítné tělísko neprokázaly a o úspěšném odstranění příčiny hyper-
kalcémie svědčí další osud pacienta s normální hladinou sérového 
kalcia a parathormonu.

Závěr:
Uvedenou kazuistikou bychom rádi upozornili na primární hy-

perparatyreózu jako možnou příčinu recidivující vředové choroby 
gastroduodena a dále na elegantní způsob léčby vředové choroby 
paratyreoidektomií. Z tohoto důvodu je podle našeho názoru racio-
nální stanovit hladinu kalcémie u pacientů s recidivující vředovou 
chorobou.

Práce byla podpořena VZ MSM 0021620814. 
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PRIMÁRNÍ HYPERPARATYREÓZA MANIFESTOVANÁ DESETILETOU ANAMNÉZOU VŘEDOVÉ CHOROBY…

k recidivujícím žaludečním vředům jsme diferenciálně diagnosticky 
pomýšleli na gastrinom, hladina gastrinu však byla zcela v mezích 
fyziologické normy. Údaj o neuspokojivě kontrolované hypertenzi 
a paroxysmech fibrilace síní nás vedl k vyloučení feochromocytomu 
(v rámci příp. MEN 1), odpady katecholaminů a metanefrinů byly 
však zcela normální. Také CT břicha, provedené z diagnostických 
důvodů (subfrenický absces), neprokázalo patologii ani v oblasti 
nadledvin, retroperitonea či pankreatu.

Terapeuticky jsme doporučili okamžitě vysadit thiazid a antihy-
pertenzní léčbu potencovat o alfa-blokátor. Při této kombinaci bylo 
dosaženo dobré kontroly tlaku, po celou dobu trval sinusový rytmus. 
Hyperkalcémii jsme velmi dobře zvládli kalcitoninem v dávce 200 IU 
s. c. po 6 hodinách.

U pacienta jsme indikovali provedení paratyreoidektomie l. dx. 
Výkon proběhl bez komplikací, histologie prokázala adenom s pseu-
docystickou přestavbou. 

Po výkonu byl pacient normokalcemický, kontrolní denzitometrie 
prokázala pokles kostní denzity do pásma osteopenie. Pacienta jsme 
zajistili suplementací vápníku a vitamínu D.

Kontrolní gastroskopie provedená s odstupem tří měsíců byla 
zcela v mezích normy.

Diskuse:
Primární hyperparatyreóza je pravděpodobně druhou nejčastější 

endokrinopatií, jistě významně poddiagnostikovanou. Spektrum kli-
nických příznaků pramenících z hyperkalcémie je z důvodu postižení 
různých orgánových systémů velmi široké, často se ovšem i závažnější 
hyperkalcémie může vyskytovat bez významnějších obtíží pacienta. 
Postižení gastrointestinálního traktu se může projevit mimo jiné 
recidivující vředovou chorobou gastroduodenální. V diferenciální 
diagnostice je v takovém případě nutno uvažovat o Zollingerově-
-Ellisonově syndromu, který celkem spolehlivě vyloučíme stanove-
ním sérového gastrinu. V případě našeho pacienta byla gastrinémie 
v mezích fyziologické normy, po chirurgickém odstranění adenomu 
příštítného tělíska měl zcela normální gastroskopii.

Vzhledem k přítomnosti obtížně korigovatelné hypertenze 
a paroxysmu fibrilace síní jsme museli pomýšlet také na feochro-
mocytom (mimo jiné též v rámci MEN 1 syndromu), kterému však 
neodpovídaly normální hodnoty odpadů katecholaminů a meta-
nefrinů v moči.

Zollinger Robert Milton (1903–1992) – americký chirurg. Vystudoval Ohio State University. Jako mladík chtěl na West Point, a ačkoliv zvolil kariéru chirurga, za 2. světové války měl možnost 
velet vojenské nemocnici a získal hned několik vyznamenání. První lékařské zkušenosti získal na pracovišti Harveye Cushinga, později dlouho spolupracoval s Elliottem C. Cutlerem. V roce 
1955 spolu s Edwinem Ellisonem publikoval popis vztahu mezi poruchami gastrointestinálního traktu způsobené nadprodukcí gastrinu z tumoru pankreatu, dnes známý jako Zollinger-Elli-
sonův syndrom. Byl předsedou American Board of Surgery a v letech 1958–1986 šéfredaktorem American Journal of Surgery. (Zdroj informací: archiv redakce)

MUDr. Ludmila Brunerová
II. interní klinika FNKV a 3. LF UK
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
e-mail: brunerova@seznam.cz
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Primární pseudohypoparatyreóza
u pacienta s Downovým syndromem

Souhrn:
Sdělení popisuje současný výskyt dvou onemocnění – Downova syndromu a pseudohypopa-

ratyreózy I. typu – u 15letého chlapce. Léčba byla velmi komplikovaná. Stále se nedařila úprava 
hladiny Ca v séru včetně ionizované složky. Svou roli sehrál i určitý stupeň non-compliance pacienta. 
Teprve podávání alfa D3 preparátu situaci vyřešilo.

Summary:
Primary pseudohypoparathyreosis in a patient with Down’s syndrome
The paper describes two concurrent diseases – Down’s syndrome and type I pseudohypopa-

rathyreosis – in a 15-years-old boy. The treatment was very complicated. The correction of serum 
Ca level including ionized fraction was constantly unsuccessful. It was partially caused by certain 
degree of patient’s non-compliance. Dosing with alpha D3 preparation was the only solution of 
this problem.

Poločková, K. Primární pseudohypoparatyreóza u pacienta s Downovým syndromem. Kazuistiky v dia-
betologii 6, č. 3 – Endokrinologie: 33 –35, 2008.

Klíčová slova:
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� parathormon

� hypoparatyreóza
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� Tachystin
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Kristina Poločková
Dětské oddělení, endokrinologická ambulance, NsP Karviná

Úvod:

Pseudohypoparatyreóza je alternativním označením rezistence 
k parathormonu (PTH). Přítomná hypokalcémie je způsobena 
nedostatečným účinkem PTH na cílové tkáně, čímž se jeho sekre-
ce zvyšuje mechanismem zpětné vazby s následnou hyperplazií 
příštítných tělísek. Přes excesivní tvorbu PTH hypokalcémie pře-
trvává. Rozlišujeme několik typů základního onemocnění, které 
se navzájem liší povahou rezistence k PTH. Nejčastější je pseudo-
hypoparatyreóza typu Ia, jinak nazývaná Albrightova hereditární 
osteodystrofie.

Kazuistika:
Předkládaná kazuistika popisuje onemocnění chlapce narozené-

ho v červnu 1992. Rodiče i starší bratr jsou zdrávi, sledovaná závažná 
onemocnění se v rodině nevyskytují. Chlapec je z 2. fyziologické 
gravidity, porod předčasný v 7. měsíci. Porodní hmotnost 2 000 g, 
porodní délka 42 cm, kříšen. Ihned po porodu diagnostikován morbus 
Down, dále prokázána vrozená srdeční vada – FOA (foramen ovale 
apertum), které se spontánně uzavírá a nevyžaduje další kardiologické 
sledování. Opakovaně hospitalizován na dětském oddělení pro reci-
divující respirační infekty včetně otitid, opakovaně léčen antibiotiky. 
Od začátku živen uměle, prospívá.

V roce 1997 (v pěti letech) zjištěna floridní rachitida se sníženou 
hladinou kalcia v séru, výraznou elevací alkalické fosfatázy (ALP) 

a přítomnými RTG známkami onemocnění. Podán vitamín D2 (In-
fadin forte tob) – laboratorní hodnoty se následně upravily.

V této době na výše uvedené onemocnění nebylo pomýšleno, 
chlapec podrobněji nevyšetřován. Je z romské rodiny, předpokládala 
se nedostatečná péče o dítě včetně výživové stránky. Při procházení 
staré dokumentace jsem dodatečně zjistila, že již v 1. roce věku byly 
opakovaně naměřeny nižší hladiny Ca v séru, které se vždy přechodně 
upravily po podávání vitamínu D forte.

U obvodního dětského lékaře byly hladiny Ca v séru pravi-
delně sledovány – od roku 1999 (tj. v sedmi letech) znovu sníženy 
(1,75…1,9…1,84 mmol/l) včetně hodnot ionizované frakce. Současně 
elevovány hodnoty ALP (14,4…15,2…13,4 µkat/l) a fosforu (2,02…
2,23 mmol/l) v séru. Pro opakovaně vyšší hladinu parathormonu 
(32…34 pmol/l) vyjádřeno podezření na onemocnění příštítných 
tělísek – pseudohypoparatyreózu. Chlapec byl odeslán do endokri-
nologické ambulance k dalšímu sledování. Pro nespolupráci téměř 
rok neléčen. 

V naší poradně je veden od roku 2000. V této době rostl pod 3. 
percentilem (vztaženo k normám pro Downův syndrom mezi P50–75), 
neměl RTG známky rachitidy nebo osteoporózy, odpad kalcia močí 
nebyl zvýšen. V rámci základního onemocnění je výrazně psycho-
motoricky retardován, špatně mluví, pomočuje se. Tlakově i pulsově 
stabilní. Má nápadně suchou kůži, suché a lámavé vlasy s ložisky alo-
pecie. Je statné postavy s krátkými končetinami, varozitou kyčelních 
kloubů a typickým zkrácením 4. a 5. metacarpu. Některé z těchto 
morfologických rysů jsou i známkami Downova syndromu (děti jsou 
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psychomotoricky opožděné s malým vzrůstem, mají malformované 
ušní boltce, ploché záhlaví, krátký krk, krátké prsty s dermatoglyfy 
– příčnými rýhami na dlani).

Souběžnost dvou onemocnění částečně způsobila, že se o poruše 
Ca-P metabolismu začalo uvažovat relativně pozdě.

V deseti letech u chlapce nastoupila puberta, která proběhla bez 
odchylek. V současné době je růst již ukončen, kostní štěrbiny jsou 
uzavřeny – výška 155 cm, hmotnost 50 kg.

Od roku 1999 se objevují příznaky hypotyreózy na základě auto-
imunitní tyroiditidy – nasazena substituce levothyroxinem (Letrox). 
Diagnóza potvrzena sonograficky. 

V průběhu vyšetřování poruch Ca-P metabolismu provedena so-
nografie příštítných tělísek, ledvin a močových cest – vše s normálními 
nálezy. Funkce ledvin i EKG křivka v normě. Zobrazovacími metodami 
prokázána hyperostóza frontálních kostí a kalcifikace v bazálních gan-
gliích. Kostní denzitometrie (vztaženo k věku) v mezích normy.

Stav byl klasifikován jako primární pseudohypoparatyreóza typu I 
(v našem případě pouze na základě klinických příznaků, genetické 
vyšetření jsme neprováděli).

Byla zahájena terapie vitamínem D2, poté vitamínem D3 se 
současnou suplementací kalcia. Uvažováno o non-compliance – hla-
diny kalcia včetně ionizované frakce stále nízké. Po celou dobu byl 
chlapec zcela bez potíží, bez křečových a jiných projevů akutního 
nedostatku kalcia v séru. 

Přistoupili jsme k podávání analoga kalcitriolu Tachystinu (vita-
mín D bez přítomnosti parathormonu nemůže být konvertován v led-
vině na kalcitriol). Z neznámých důvodů ani tato terapie nepřinesla 
očekávaný efekt. Zvolili jsme dále preparát Alpha D3 (alfakalcidol). 
Korekce dávek probíhala dle stávajících hodnot kalcémie. Labora-
torní parametry se normalizovaly.

Nepokoušeli jsme se vrátit zpět k léčbě Tachystinem (i když se 
v podstatě jedná o chemicky podobnou látku). 

Diskuse:
Pseudohypoparatyreózu rozdělujeme do 4 typů (Ia, Ib, Ic, II), 

které se navzájem liší funkcí Gs proteinu a rezistencí k PTH. Kli-
nické projevy Albrightovy hereditární osteodystrofie jsou společné 
pouze typu Ia a Ic.

K odlišení od jiných forem hypoparatyreózy slouží Ellsworthův-
-Howardův test, při němž po podání PTH nedochází ke zvýšenému 
vylučování fosforu a cAMP do moči (u našeho pacienta nebyl pro-
veden, jedná se o teoretickou možnost).

V našem případě jde patrně o primární pseudohypoparatyreózu 
typ Ia – vzácné onemocnění způsobené mutací GNAS-1 genu lokali-

zovaného na q raménku 20. chromozomu (lokus 11 a 13). Podstatou 
je rezistence periferních tkání vůči účinku PTH s jeho následnou 
hypersekrecí (na základě zpětné vazby při trvale nízké hladině 
kalcia v séru). Porucha spočívá v nedostatečné funkci cyklického 
adenosinmonofosfátu (cAMP) jako druhého posla PTH, který dále 
nepřenáší přijatou informaci. Diagnostika se kromě laboratorních 
a zobrazovacích metod opírá o klinické příznaky (malý vzrůst, nad-
váha, mentální defekt, krátké prsty, častá hypotyreóza způsobená 
rezistencí k TSH). U našeho pacienta jsou některé ze symptomů 
přítomny, ale zpočátku byly považovány za součást morbus Down 
(malý vzrůst, psychomotorická retardace, obezita, hypotyreóza). 

Pacienti jsou ohroženi účinky hypokalcémie se všemi jejími 
důsledky. Klinické příznaky jsou odlišné v závislosti na délce trvání 
nedostatku Ca v organismu. Pacienti s chronickým průběhem mají 
potíže minimální, pacienti s akutní hypokalcémií jsou velmi sym-
ptomatičtí. Rychlý pokles kalcémie je závažnější než její pomalé 
snižování. Klinická manifestace je způsobena poruchou buněčného 
membránového potenciálu.

Tetanie je odrazem zvýšené neuromuskulární dráždivosti, kterou 
charakterizují senzorické i motorické příznaky (trnutí prstů, mraven-
čení, třes, laryngospasmus, karpopedální spasmy až křeče v podobě 
epileptiformních záchvatů).

Kardiovaskulární příznaky zahrnují změny na EKG (prodlou-
žení QT intervalu a zvýšení voltáže nebo inverzi vlny T). Snižuje se 
citlivost na digitalis. V případě těžké hypokalcémie vznikají arytmie 
až srdeční zástava pro blokády ve vedení vzruchu.

CNS projevy: pozorujeme vyšší voltáž vln a zpomalení aktivity 
v EEG záznamu, při dlouhodobém trvání hypokalcémie vzniká mírná 
encefalopatie s demencí, depresemi nebo psychotickým stavem a extra-
pyramidovými poruchami jako parkinsonismus a choreoatetóza.

Oční příznaky zahrnují edém papily a pseudotumor cerebri. Chro-
nickým následkem je pozvolný vývoj lentikulární katarakty. Pro poško-
zení visu je obvykle nutná delší doba trvání hypokalcémie (5–10 let). 
Úspěšná léčba základního onemocnění její vývoj zastaví.

Kožní příznaky zahrnují drsnou suchou kůži, lámavé nehty 
a silné, drsné vlasy.

Mohou nastat i ektopické kalcifikace měkkých tkání, nejznámější 
je kalcifikace bazálních ganglií, prokazatelná CT vyšetřením, dále 
periartikulární depozita kalciových solí s projevy pseudodny. U dětí 
dochází k poruše vývoje zubní skloviny, chybějící nebo opožděné 
dentici a poškození zubních kořenů.

V rámci diferenciální diagnostiky uvádím možné příčiny hypo-
kalcémie:

1. hypoparatyreóza – chirurgická (přechodná, trvalá); idiopa-
tická (APECED, izolovaná familiární a sporadická, vrozené 

Down John Langdon Haydon (1828–1896) – anglický lékař. Down bylo irské příjmení po otci, Langdon pak jméno po matce (jeho předkem z této strany byl známý protestantský biskup). 
Již od dětského věku byl vědecky orientován, od 18 let pracoval jako asistent chirurga v Londýně, později jako asistent fyzika Michaela Faradaye či profesora Redwooda. Ačkoliv se od něj 
– vynikajícího studenta, očekávala hvězdná kariéra v rámci univerzitní nemocnice, zvolil dráhu lékaře v ústavu pro duševně choré v Surrey. Publikoval klasifikaci duševních chorob (na etnickém 
principu, viz „mongolismus“), pracoval na organizaci péče o nemocné. Syndrom, který dnes spojujeme s jeho jménem popsal v roce 1887. (Zdroj informací: archiv redakce)

Fuller Albright (1900–1969) – americký endokrinolog. Vystudoval Harvard, působil v Massachusettské všeobecné nemocnici, v Johns Hopkins Hospital a krátký čas i ve Vídni. Objev inzulínu 
obrátil jeho medicínské zájmy od ortopedie a chirurgie k interní medicíně, kde se zasloužil o pokroky v endokrinologii. S jeho jménem je spojen McCune-Albrightům syndrom (polyostotická 
fibrózní dysplazie, předčasná puberta, pigmentové změny na kůži), studoval i další otázky – vliv menopauzy na rozvoj osteoporózy, hyperparathyreoidismus ad. Byl prezidentem American 
Society for Clinical Investigation, Endocrine Society (USA) ad. V roce 1956 podstoupil pro rozvinuté příznaky Parkinsonovy choroby experimentální operaci mozku, která však nebyla 
úspěšná a znamenala pro něj posledních 13 let života v komatózním stavu. (Zdroj informací: archiv redakce)

Howard John Eager (1902–1985) – americký endokrinolog. Vystudoval univerzitu v Princetonu, pracoval v Johns Hopkins Medical School a v Massachusettské všeobecné nemocnici, především 
na oddělení endokrinologie a metabolismu. Spolu s Reedem Ellsworthem připravili test měřící reakci na parathyreoidní hormon k diagnostice hypoparathyreózy. Rozpracoval diagnostiku 
pro unilaterální renální hypertenzi. V roce 1968 získal Passano Prize. (Zdroj informací: archiv redakce)
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Mezinárodní kongres medicíny pro praxi 
kongres International Family Doctors Association 

15. 11. 2008, Hotel Hilton, Praha

Odborný program:
9.00 Kardiologie (moderátor: L. Šedivá)
9.45 Angiologie (moderátor: R. Hoffmann)
11.00 Revmatologie (moderátor: R. Stejskal)
11.45 Endokrinologie (moderátor: Z. Límanová)
12.30 Gastroenterologie (moderátor: V. Chytil)
14.00 Diabetologie (moderátor: R. Stejskal)
14.45 Sexuologie (moderátor: M. Vokurka)
15.15 Gynekologie (moderátoři: L. Záhořová, S. Dutto-Rammaert, 
Francie)
16.00 Vakcinologie (moderátoři: L. Záhořová, S. Konštacký)
18.30 Satelitní sympozium

pozvánka

Kontakt:
BOS.org s. r. o., Kekulova 615/38, 400 01 Ústí nad Labem,
tel.: 475 534 332, fax.: 475 205 169, e-mail: info@bos-congress.cz.

Program a přihlášky on-line na internetových stránkách
www.bos-congress.cz

Kongresové poplatky: 
Lékař – člen AMFT: 200 Kč/200 Kč  
Ostatní lékaři, lékárníci: 400 Kč/500 Kč  
Sestry: 200 Kč/300 Kč
(platba převodem/při registraci)

vývojové vady, ostatní formy); střádavé choroby; intoxikace; 
léčba radiojodem; poruchy metabolismu hořčíku

2. pseudohypoparatyreóza (jednotlivé typy viz výše)
3. poruchy metabolismu vitamínu D – deficit, onemocnění 

gastrointestinálního traktu, nefrotický syndrom, léky, vitamín 
D-dependentní rachitida typu I, II

4. ostatní příčiny – hyperfosfatémie, malignity, léky, transfuze, akut-
ní pankreatitida, septický šok, renální tubulární onemocnění

Závěr:
Chtěla bych zdůraznit, že projevy jednoho onemocnění mohou 

být současně příznaky zcela jiné choroby. Je nutno se na každého 
pacienta dívat individuálně a zároveň komplexně. V našem přípa-
dě došlo téměř k pětiletému prodlení, které způsobila neznalost 
problému a nespolupráce rodiny dítěte. Naštěstí náš chlapec velmi 
dobře toleroval bezpříznakovou hypokalcémii, na níž byl dlouhodobě 
nastaven.

Literatura:

Blahoš, J., Zamrazil, V. Endokrinologie – interdisciplinární obor. 
Praha: Triton, 2006.
Kreze, A., Langer, P., Klimeš, I. et al. Všeobecná a klinická endokri-
nológia. Bratislava: Academic Electronic Press, 2004.
Stárka, L., Zamrazil, V. et al. Základy klinické endokrinologie. 2. roz-
šířené vydání. Praha: Maxdorf, 2005.

MUDr. Kristina Poločková
NsP Karviná 4
Dětské oddělení, endokrinologická ambulance
Vydmuchov 399/5
734 12 Karviná-Ráj

PRIMÁRNÍ PSEUDOHYPOPARATYREÓZA U PACIENTA S DOWNOVÝM SYNDROMEM
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Doc. MUDr. Karel Šilink, DrSc.
100 let od narození (1908–1973)

Buboslav Stárka

Osobnost endokrinologie

Když jsem v květnovém čísle Endokrinologických informací 
Německé endokrinologické společnosti našel článek o předpokla-
dech zřizování tyreologických center (Dralle 2008), nemohl jsem 
nevzpomenout jednu z mnoha idejí a koncepcí doc. MUDr. Karla 
Šilinka, DrSc., zakladatele pražského Endokrinologického ústavu 
a nepřímo i zakladatele Kliniky nukleární medicíny na 2. lékařské 
fakultě UK v Motole. Jedním z mnoha jeho nápadů bylo zřizování 
tzv. T-stanic, tyreologických ambulancí, které se měly v terénu starat 
o choroby štítné žlázy, v nichž už na přelomu 40. a 50. let rozpoznal 
Šilink onemocnění s vysokou prevalencí, ve většině případů léči-
telná ambulantním způsobem. Jako u mnoha svých nápadů Šilink 
nezůstal jen na úrovni plánů, ale skutečně přemluvil řadu praktiků 
a endokrinologů, takže v 50. letech fungovalo jeho T-stanic již přes 
padesát. Byl to jistě úspěch, i když v dalších koncepcích socialistic-
kého zdravotnictví T-stanice zanikly (o onemocnění, které nemá 
významný dopad na pracovní neschopnost, není třeba dbát, struma 
je jen kosmetická vada).

Také v koncepci, jakou vložil Šilink do projektu Endokrinologické-
ho ústavu v Krči (opakovaně plánovaného, odsouhlaseného a finančně 
pokrytého, ale nikdy neuskutečněného), totiž v koncepci společného 
pracoviště základních disciplin medicíny – vnitřního lékařství – en-
dokrinologie, nukleární medicíny a chirurgie, předběhl Šilink svou 
dobu a dnes je právě tato koncepce propagována v návrhu německých 
tyreologických center. I k souboru jednotlivých pracoviši, která Šilink 
budoval ve svém ústavu před padesáti lety (patologii a cytologii, sérové 
bance, radiologii a ozařovací terapii, nukleární medicíně, oftalmologii, 
pediatrické a gynekologické endokrinologii, hormonálním laboratořím 
a laboratoři pro statistiku a počítačové zpracování dat) přidává projekt 
německých tyreologických center jen banku DNA.

Od konce třicátých let do začátku husákovské normalizace domi-
novaly české endokrinologii dvě mimořádné osobnosti – prof. Charvát 
a doc. Šilink. Charvát ve svých pamětech charakterizoval Šilinka jako 
mírně praštěného genia a oba tito koryfejové endokrinologie byli do 
jisté míry vzájemnými protipóly – Šilink zdaleka nebyl nadán takovým 
pedagogickým a organizačním talentem jako Charvát, ale zato měl 
řadu nápadů, jeho fantazie se pohybovala často za hranicemi možností 
realizace a v mnohém předbíhala svou dobu.

Karel Šilink se narodil v Novém Bydžově 24. srpna 1908. Měl dva 
bratry (z nichž jeden emigroval do Austrálie) a sestru, budoucí vyni-
kající rentgenoložku na III. interně. Děti záhy ztratily matku a jejich 
výchovy se ujala babička v Roudnici, kde Šilink vystudoval gymnázium. 
Spolužáky zaujal svými schopnostmi počítat zpaměti obtížné příklady, 

svými astronomickými pozorováními s pomocí vlastnoručně zkonstru-
ovaného dalekohledu a svým hypnotizérským nadáním, ale profesory 
příliš nenadchl svými studijními úspěchy. Hrozilo mu dokonce pro-
padnutí, otec mu již domluvil učení u drogisty, ale Karel přece jen 
složil maturitu na výbornou. Na vysokoškolská studia ho přitahovala 
astronomie, nakonec však zvítězilo lékařství. Při studiu medicíny na 
Karlově universitě, které ukončil promocí 2. prosince 1932 v Praze, jej 
hned po prvním rigorózu zaujala interna. Dva roky však byl demon-
strátorem na ústavu histologie a embryologie (1929–1931). Po promoci 
pracoval jako vědecký pomocník (do února 1935) na II. interní klinice, 
v roce 1935 se stal asistentem prof. Pelnáře a vysokoškolským učitelem 
byl až do uzavření českých vysokých škol v roce 1939. Na klinice pak 
pracoval dále jako asistent do konce října 1942 a dále v roce 1945 jako 
nehonorovaný asistent. V popředí jeho zájmu byla vždy endokrinologie 
a biochemie. Jako Pelnářův asistent publikoval práce o cholesterolu 
a metabolismu kreatinu a experimentoval s adrenálními extrakty, jimiž 

Doc. MUDr. Karel Šilink, DrSc., ve své pracovně v roce 1968
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udržoval naživu adrenalektomované kočky. Zkoušel to bez vědomí 
vedení kliniky a jeho noční pokusy prozradily až popelníky plné ciga-
retových nedopalků, na které si stěžovaly uklizečky.

 V červnu 1941 založil Sociálně zdravotnickou poradnu pro nemoci 
žláz s vnitřní sekrecí, která sídlila ve Štěpánské ulici a ve které nalezli 
útočiště někteří lékaři a medici z uzavřených klinik. Kromě ambulant-
ně vykonávané endokrinologické praxe měla poradna na svou dobu 
velmi rozsáhlé a slušně vybavené laboratorní zázemí. Přednostou své 
poradny byl od 1. června 1941 do 1. května 1949, kdy byla, jako celé 
zdravotnictví, znárodněna. Koncem války se Šilink zapojil do osvo-
bozovacích akcí na Českomoravské vysočině, za které mu později byl 
udělen Československý válečný kříž z roku 1939.

 Po skončení války přešel na nově se tvořící III. interní kliniku 
prof. Charváta, kde byl nehonorovaným asistentem od 1. září 1945 
do 31. srpna 1948 a pracoval ve funkci zástupce přednosty kliniky. 
Habilitoval se v oboru vnitřních nemocí v roce 1945. Přitom nadále 
vedl svou poradnu. V tomto období byl pověřen protistrumovou ko-
misí ministerstva zdravotnictví organizováním oblastního průzkumu 
a asanací endemických tyreopatií. Tento úkol řešil velkoryse a s velkým 
entuziasmem, jako vše, co zaujalo jeho bádavého ducha. Tato náročná 
činnost a jeho individualistický přístup k řešení různých problémů jej 
však vzdálil od fakultní kariéry a jeho další úsilí bylo nadále intenzivně 
zaměřeno ke konstituování ústavu vlastního, zvláště když v rámci po-
státnění zdravotnictví bylo třeba nějak nově začlenit jeho poradnu. Stal 
se z ní Ústřední ústav endokrinologický se samostatným postavením 
(1. 1. 1949–31. 12. 1953), který v roce 1950 měl 12 vysokoškoláků. Ústav 
se však po čase zase vrátil do lůna fakultní nemocnice jako Endokrino-
logický ústav polikliniky (1. 1. 1954–1. 1. 1957). Tato změna znamenala 
pro doc. Šilinka nejen ztrátu samostatného rozhodování o svém pra-
covišti (rozházeném na 17 místech areálu nemocnice), ale i výrazné 
snížení platu. Splynutí s fakultními zařízeními se však Šilink vydatně 
bránil. Svou roli v tom hrála i odlišnost dvou velkých individualit v české 
endokrinologii, prof. Charváta a doc. Šilinka. Vzájemné vztahy obou 
velkých endokrinologů byly formálně korektní, ale nikdy ani jeden 
z nich netajil své výhrady ke koncepcím a stylu práce toho druhého. Po 
celou tuto pohnutou dobu Šilink pilně prováděl terénní šetření, kterým 
v českých zemích prošlo 672 541 obyvatel z 2 815 obcí. Zmapoval tak 
podrobně výskyt strumy v Čechách a na Moravě a připravil na podobný 
úkol na Slovensku tamní endokrinology. Zakládal T-stanice (celkem 
jich bylo 54), jež měly být základem celostátní sítě endokrinologických 
poraden, a stal se garantem akce jodidace jedlé soli, která v podstatě 
odstranila nejzávažnější důsledky jodového deficitu u nás. 

Šilink významně přispěl i k rozšíření průzkumu jodového deficitu 
na Slovensku. Naučil svým postupům také kolegy z Bratislavy a na 
Slovensku je dosud jeho podíl na vytváření podmínek k rozvoji slo-
venské endokrinologie uznáván. Intenzivně podporoval rovněž snahy 
slovenských kolegů směřující k založení specializovaného výzkumného 
ústavu zaměřeného na endokrinologii. To se v Bratislavě v rámci SAV 
skutečně podařilo, dříve než v Praze, a prvý ředitel Ústavu experimen-
tální endokrinologie v Bratislavě, doc. MUDr. Julián Podoba, CSc., 
zůstal natrvalo věrným přítelem a zastáncem Šilinkovým. Koncepce 
regionální spolupráce byla Šilinkovi velmi blízká – i přes nevelkou 
přízeň nadřízených úřadů pro zahraniční vědecké styky, byi jen s ideově 
spřízněným okolím, se podařilo Šilinkovi realizovat akci zmapování en-
demické strumy na českopolském a českoněmeckém pomezí a výsledky 
publikovat v monografii „Endemic goiter in the hill region between the 
Elbe and the Odra rivers “. Jedním z bodů společného zájmu české 

a slovenské endokrinologie byl ústav v Bubochni, který podle jedné 
z koncepcí tehdy ještě nefederálního státu měl být lůžkovým zázemím 
endokrinologie také pro české země. Proto Šilink několikráte Buboch-
ňu navštívil, aby nakonec od této koncepce ustoupil.

Ideálem Šilinkovým bylo vytvořit i v Praze výzkumnou instituci 
v rámci ČSAV, ale větší porozumění v sekretariátě ministra zdravotnic-
tví než na presidiu akademie vyústilo v roce 1957 k založení resortního 
Výzkumného ústavu endokrinologického, jehož byl Šilink inspiráto-
rem, organizátorem i prvním ředitelem. Je však dlužno připomenout, 
že se ředitelem nestal hned – byl pouze pověřen řízením ústavu a ke 
jmenování ředitelem došlo až v mírnějším poststalinském období od 
1. září 1960 – tradice, která se udržela u téměř všech pozdějších ředitelů 
ústavu. Prosadit samostatný ústav bylo v té době pro nestraníka jistě 
úkolem téměř nedostižným, nadto v oboru, který dostal až z Moskvy 
oficiální nálepku „buržoazní pavědy“. Přes nepřízeň řady byrokratů 
a tajemníků se nakonec zřízení ústavu podařilo a nemálo k tomu při-
spěl vedle Šilinkova věhlasu i jeho trvale otevřený přístup k ministrovi 
zdravotnictví (k nelibosti řady osob v Plojharově kabinetu) a vliv ně-
kterých pacientů ústavu – protože ve všech režimech platí, že lékař je 
tak důležitý, jak jsou důležití jeho pacienti. Šilinkovi se tedy podařilo 
založit resortní zdravotnický ústav, ačkoli by raději viděl ústav v rámci 
ČSAV. Základem se stal Endokrinologický ústav polikliniky VFN, který 
pod Šilinkovým vedením již od roku 1954 fungoval v objektu zrušeného 
voršilského kláštera na Národní třídě. Hned po osamostatnění ústavu 
a jeho přeformování na VÚ endokrinologický dnem 1. ledna 1957 začal 
Šilink se svými spolupracovníky (bylo jich tehdy 54) uskutečňovat ně-
které ze svých velkorysých plánů. Posílil výrazně biochemickou složku 
zařízení, kde vedle dříve sledované problematiky přibyly laboratoře 
pro steroidní hormony a endokrinologickou enzymologii, a rozšířil 
možnosti experimentální práce vybudováním vlastního zvěřince. V roce 
1958 prosadil vytvoření radio isotopového endokrinologického lůžko-
vého oddělení Výzkumného ústavu endokrinologického v nemocnici 
v Motole. Bylo zaměřeno zejména na léčbu karcinomu štítné žlázy 
a stalo se modelem pro zakládání i provoz oddělení nukleární medicíny 
v jiných nemocnicích a základem pozdější Kliniky nukleární medicíny 
2. LF UK. Bylo také unikátním příkladem spolupráce a soužití dvou 
a později tří institucí (VÚ endokrinologického, FN Motol a Fakulty 
dětského lékařství UK – později 2. lékařské fakulty UK) na jednom 
společném pracovišti, které dosud dobře prospívá, i když ovšem už 
v jiné formě. Věnoval se nadále problematice využití radioisotopů 
v medicíně, ale také s úspěchem kybernetice, jinému nevítanému oboru 
v době pronásledování „buržoazních pavěd“. Jeho nápady i vědomosti 
o kybernetice vedly i k tomu, že se spřátelil se zakladatelem tohoto 
oboru prof. Wienerem, který byl také hostem ústavu v Praze. Poslední 
fázi svého zvídavého vědeckého života zasvětil v té době u nás úspěšně 
rozvíjené oblasti počítačové techniky, s jejíž pomocí modeloval některé 
biochemické a patofyziologické pochody. Pionýrské publikace na toto 
téma potvrzují jeho priority v tomto tehdy teprve začínajícím oboru. 
Uvolnění totality koncem 60. let oživilo perspektivu získání profesury. 
Šilink se však o ní nepokusil na lékařské fakultě, ale na katedře fyziolo-
gie Přírodovědecké fakulty UK. Přednášel několik semestrů srovnávací 
endokrinologii na PřF UK, studoval regulační děje u obojživelníků 
a napsal výborná skripta. Dosažení vrcholu pedagogické kariéry se 
ale musel vzdát pro rozvíjející se nemoc. Řadu vynikajících odborníků 
vychoval však i přímo v ústavu. Na začátku své profesní kariéry v něm 
pracovala celá řada pozdějších profesorů domácích (Schreiber, Bleha, 
Blahoš, Němec, Zamrazil, Strouhal, Živný) i zahraničních. 
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Již při vzniku VÚ endokrinologického cítil Šilink, že mu „kabát“ 
historické budovy ze 17. století bude těsný, a proto rozehrál partii 
o vybudování nového moderního ústavu podle svých představ. Budova 
měla stát v Krči. Nebyly to platonické představy, projekt ústavu byl 
dokončen do poslední zásuvky a vypínače, investiční peníze byly Stát-
ní plánovací komisí schváleny a v další fázi byly vykoupeny i pozemky 
na stavbu společné budovy Výzkumného ústavu endokrinologického 
a Ústředního radioisotopového pracoviště v Krči. Celou agendu vý-
kupu státem zajišioval Šilinkův ústav. Poprvé se stavba nerealizovala 
proto, že byla označena za předimenzovanou. Šilink do ní promítal 
některé své vize, počítala se 120 endokrinologickými lůžky, měla 
mít samostatnou endokrinologickou chirurgii s kompletním sálovým 
vybavením a lůžkovým zázemím, samozřejmou součástí měla být 
endokrinologická nukleární medicína a laboratoře počítaly mimo jiné 
s 12 m vysokou věží pro tehdy populární chromatografické kolony, 
podobné těm, které právě v té době sloužily ve Švýcarsku k objevu 
nového hormonu – aldosteronu. Tento přístup při řešení rozvoje 
ústavu konec konců uplatňoval Šilink již dříve. Klášteru voršilek 
dal přednost před budovou pozdějšího Výzkumného ústavu pivo-
varského na rohu Lipové a Ječné ulice proto, že velký dvůr kláštera 
se mu zdál vhodný jako budoucí helioport pro přepravu nemocných 
s akutní endokrinní příhodou (a také proto, že byl lokalizován ve 
větší vzdálenosti od VFN než dům v Ječné ulici). Ve skutečnosti pak 
ústav dlouho bojoval o zlepšení stavu historické klášterní budovy 
a jejímu přizpůsobení zdravotnickému, laboratornímu a isotopo-
vému provozu i zřízení experimentálního zvěřince. V této snaze se 
potýkal s ostatními, zejména školskými institucemi, které v klášterní 
budově rovněž sídlily, s městskými úřady, hygieniky a památkáři 
a hlavně s ministerstvem zdravotnictví o investice do budovy, která 
byla trvale puncována jako provizorium před stěhováním do Krče. 
Idea transferu do nové moderní budovy v Krči byla pak několikrát 
obnovena, až nakonec byly plánované investiční peníze použity na 
projekt nové budovy IKEM a Endokrinologický ústav nadále pracuje 
v restituovaném klášterním objektu, který Šilink vybral pro jeho pů-
sobení, i když dnes už je mnohem lépe přizpůsoben zdravotnickým 
potřebám a jeho majitelem je opět řád sv. Voršily.

V roce 1964 byl Šilinkovi udělen Státní komisí pro vědecké hod-
nosti titul doktora lékařských věd za obhajobu disertační práce na téma 
„Některé nové metody k prevenci, diagnostice a terapii thyreopatií“.

V roce 1967 organizoval Šilink se svými spolupracovníky IV. 
konferenci evropských srovnávacích endokrinologů v Karlových 
Varech. Byla to další nikoli nevýznamná kapitola v Šilinkových zá-
jmech (přednášel od roku 1964 srovnávací endokrinologii na katedře 
obecné zoologie a srovnávací fyziologie Přírodovědecké fakulty UK) 
a konference bezpochyby patřila k setkáním, kde se mohl blýsknout 
nejen svými vědeckými poznatky, ale i svým společenským šarmem, 
přátelskými styky s mnoha předními vědeckými veličinami a perfekt-
ním organizátorským zázemím konference zajištěným zejména díky 
dlouhodobému úsilí pracovníků jeho ústavu. Stejně dobře zajišioval 
pro rok 1972 i další velké vědecké setkání v Praze, kongres ETA (Ev-
ropská tyreologická asociace). Toho se už nemohl zúčastnit, protože 

osud zasáhl do jeho života v době vrcholící energie a upevňujících se 
mezinárodních kontaktů.

 Šilink měl dvě životní vášně. Prvou byla rychlá a riskantní jízda 
autem. Jeho přátelé a spolupracovníci se obávali o jeho život téměř 
vždy, když zasedl k volantu, ale tam měl profesionální jistotu. Druhou 
vášní bylo téměř kontinuální kouření. To mu bylo osudné. Operace 
plic v roce 1968 sice načas zhoubný proces zastavila, ale nakonec mu 
podlehl po mnohaměsíčním pobytu na lůžku motolského oddělení 
svého ústavu, odkud až do své smrti ústav řídil. Také kongres Evrop-
ské tyreologické asociace v Praze, jehož konání na svých jednáních 
v Bernu ještě v září 1971 prosadil a o jehož organizaci svědomitě dbal 
i ve své nemoci, mohl pozorovat už jen z lůžka. Vydechl naposled 
23. června 1973. Leží pochován na vyšehradském hřbitově, v blízkosti 
svého přítele prof. Heyrovského. Zanechal za sebou úctyhodné dílo 
a ústav, kterému dal solidní základ, ale také rodinu, která se rozběhla 
do celého světa.

Šilinkovo jméno stále připomíná název prestižní přednášky na 
postgraduálních akcích České endokrinologické společnosti nebo 
název Šilinkova nadačního fondu. Byli bychom však rádi, kdyby na něj 
vzpomínaly i mladší lékařské generace jako na lékaře a vědce, který 
založil dnes už přes půlstoletí fungující ústav a který k nám zavedl 
léčbu radioisotopy, čímž se jím vedené pracoviště stalo předobrazem 
pozdějších klinik nukleární medicíny. Nebál se vsadit už v šedesátých 
letech na počítače. Skoro celou Evropu (snad jen s výjimkou Švýcarska) 
předběhl v zavádění profylaxe strumy jodidací kuchyňské soli a patří 
tak k prvním průkopníkům zdolání problému jodového deficitu.

Ústav, který založil, pokračuje v jím založené tradici úzké vazby 
mezi výzkumem a medicínskou praxí, v orientaci na perspektivní nové 
metodické přístupy a technologie a v důrazu na preventivní medicínu. 
Trvale si uvědomujeme, jak těžké bylo v dané době ústav založit a vy-
bavit personálně i materiálově tak, že úspěšně vstoupil do mezinárodní 
vědecké konkurence. Toto vědomí je obzvláši silné, když zvážíme, jak 
obtížné bylo a je uhájit existenci samostatného ústavu před politiky 
různého zbarvení (1984, 1999, 2008). Důležitější však je, že zdravotní 
stav obyvatelstva republiky je trvale příznivě ovlivněn realizacemi 
opatření, která Šilink pomáhal před půl stoletím zavádět.

Literatura:
Dralle, H. Stellungnahme „Voraussetzungen und Ziele der Einrichtung von Schilduesen-
zentern“. Endokrinol Inform 32, 2: 33–35, 2008.
Stárka, B. Přední český endokrinolog Karel Šilink. Praha: Maxdorf, 1998.
Stárka, B. Doc. MUDr. Karel Šilink, DrSc. – vědec s fantazií. Kazuistiky v diabetologii 
2: 68–70, 2004.
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Pracovníci Endokrinologického ústavu uctili 100. výročí narození 
zakladatele ústavu doc. MUDr. Karla Šilinka, DrSc., u jeho hrobu 
na vyšehradském Slavíně (zleva: doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., 
RNDr. Běla Bendlová, CSc., doc. MUDr. Karel Vondra, DrSc., 
RNDr. Helena Klímová, CSc.).

U příležitosti 100. výročí narození
(a 35. výročí úmrtí) docenta Šilinka
jsme oslovili jeho někdejší spolupracovníky. 
Věříme, že vám, našim čtenářům, jejich 
postřehy a vzpomínky přiblíží tuto výjimečnou 
osobnost české endokrinologie.

Osobní vzpomínka prof. MUDr. Václava Zamrazila, DrSc.

S docentem Šilinkem jsem se poprvé setkal ještě v Písku, kde jsem 
organizoval jeho přednášku pro Spolek lékařů. Dělal dojem nezvykle 
skromného a laskavého člověka. Na základě tohoto setkání jsem si do-
volil přihlásit se do konkurzu ve Výzkumném ústavu endokrinologickém, 
jehož byl ředitelem. Měl jsem pak od roku 1965 až do jeho úmrtí možnost 
opakovaně se s ním setkávat.

Docent Šilink byl člověk zapálený pro obory, kterým se věnoval, 
ale jeho vědecké zásluhy jsou hodnoceny jinde a povolaněji. Jako lékař 
tehdejšího Radioizotopového oddělení v Motole jsem měl při vizitách 
možnost učit se od Šilinka – lékaře. Jeho zájem o pacienty byl přinejmen-
ším stejně intenzivní jako o jeho milovanou endokrinologii, kybernetiku 
a nukleární medicínu. Měl obdivuhodný klinický postřeh a nebál se 
zkoušet nové léčebné postupy. Musím zdůraznit, že jsem nezažil, že by to 
někdy bylo ke škodě nemocných. Často nás kliniky překvapila účinnost 
jeho postupů a mnohé jsme se pak pokoušeli sami využívat. V zavádění 
nových diagnostických a léčebných metod nás vždycky podporoval a rád 
dobře poradil.

Docenta Šilinka jsem už neměl možnost poznat v počátečním období 
ústavu, kdy se aktivně a s plnou vervou zúčastňoval různých sportovních 
akcí v jeho prostorách. Legendy o tom bohužel odcházejí s odchodem 
tehdejších účastníků.

Nesmírně rád vzpomínám na společnou účast na Tyreoidologickém 
kongresu v tehdejší Jugoslávii. Zúčastnili se ho doc. Šilink, prof. Němec, 
dr. Váňa a já. Na kongrese jsme přednášeli různé novinky, úroveň jugo-
slávské tyreoidologie byla tehdy daleko za naší. Po kongresu jsme dík 
finanční podpoře organizátorů podnikli týdenní cestu po chorvatském 
(tehdy jugoslávském) pobřeží a po Slovinsku. Finanční prostředky nám 
umožňovaly pouze platit benzín, doplňovat zásoby jídla a stanovat ve 
vlastních stanech. Docent Šilink přímo labužnicky využíval všechny 
příjemné stránky a snášel různé komplikace. Projevoval se tehdy daleko 
více jako přítel a vynikající společník, než jako ředitel ústavu.

Jako lékař se bohužel musím ještě zmínit o posledním období jeho 
života, kdy byl hospitalizován na radioizotopovém oddělení v Motole (ze 
kterého později vznikla Klinika nukleární medicíny a endokrinologie FN 
Motol). Docent Šilink byl tehdy již upoután na lůžko pro progredující 
maligní onemocnění. Z lůžka řídil svůj ústav a pomocí malého stolního 
počítače (předchůdce laptopu) si modeloval různá regulační schémata. 
Jako pacient byl nesmírně trpělivý a laskavý k personálu. Při večerních 
vizitách si rád povídal se službu majícími lékaři a osobně často vzpomí-
nám na jeho postřehy, rady a nápady.

Docent Šilink byl mimořádná osobnost po stránce odborné (nejenom 
vědec, ale i lékař) a lidské. Jsem vděčen, že jsem ho mohl poznat a využívat 
jeho mimořádné schopnosti a aktivity k vlastnímu poučení. Docent Šilink 
byl člověk, na kterého nelze zapomenout.

Prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc., vzpomíná na doc. Šilinka 
a začátky steroidní laboratoře

Patřím k těm několika pamětníkům, kteří pamatují začátky Endokri-
nologického ústavu a jeho zakladatele pana docenta Šilinka. Když jsem 
v září 1958 jako sedmnáctiletý maturant – po nedoporučení gymnázia 
ke studiu na vysoké škole pro třídní původ – nastoupil jako laborant do 
tehdejšího Výzkumného ústavu endokrinologického, překvapila mne 
úžasná atmosféra ústavu v tajemné klášterní budově, zcela odlišná od 
zdravotnických zařízení, se kterými jsem se do té doby setkal. Z pana 
docenta, který mne přijímal, vyzařovala síla osobnosti a noblesa, tak 
kontrastující s různými kádrováky, se kterými jsem při hledání místa přišel 
do styku. Pana docenta jsem od té doby vídal poměrně často, aK už chodil 
k nám do laboratoře, přes jednu místnost sousedící s jeho pracovnou, či si 
mne posílal pro cigarety – kouřil partyzánky, a to v obrovském množství, 
což se mu stalo bohužel osudným.

Steroidní laboratoř, kde jsem začínal, založil pan docent hned při 
vzniku ústavu a její vedení svěřil tehdy osmadvacetiletému promované-
mu chemikovi Luboslavu Stárkovi, pozdějšímu řediteli ústavu. Byl to 
mimořádně šKastný počin: od počátku patřila laboratoř k nejproduktiv-
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nějším složkám ústavu z hlediska počtu a originality publikací a může se 
pochlubit řadou objevů, které posunuly naše poznání, přispěly ke zlepšení 
léčby endokrinopatií a v neposlední řadě zásadně ovlivnily laboratorní 
diagnostiku. Doc. Šilink se zabýval steroidy již ve čtyřicátých letech ve své 
Poradně pro nemoci žláz s vnitřní sekrecí, jejíž součástí byla i ve své době 
vynikající laboratoř klinické chemie, kde experimentoval s adrenálními 
extrakty. Prvním úkolem svěřeným dr. Stárkovi bylo vypracování metody 
frakcionace 17-ketosteroidů. Vzniklá originální práce byla využívána 
po víc než 10 let na řadě pracovišK včetně zahraničních. Šilink pochopil 
význam steroidů v biomedicíně ještě před jejich masovým využíváním jako 
léčiv a o tuto problematiku se aktivně zajímal až do své předčasné smrti. 
Z jeho inspirujících námětů na výzkum vzpomínáme, že nás už koncem 
padesátých let nabádal ke studiu interakcí steroidů s proteiny (snad tušil, 
že budou objeveny receptory) a že se zajímal o metabolity steroidních hor-
monů, které byly tenkrát považovány za neaktivní degradační produkty, ale 

u nichž jsme až po desetiletích prokázali, že hrají v organismu důležitou 
úlohu svou tehdy netušenou aktivitou (7-hydroxylované steroidy, epites-
tosteron, dihydrotestosteron a další). Připomeňme, že podle statistik až 
třetinu obratu za farmaka, především kortikoidy a steroidní kontraceptiva, 
představovaly v šedesátých letech steroidy. 

V padesátých a počátkem šedesátých let se výzkum v ústavu včetně 
steroidní laboratoře zaměřil mimo jiné na izolace hormonů a jejich me-
tabolitů a dalších látek z biologického materiálu. Na „steroidech“ byly 
zpracovávány desítky litrů moči, v sousední laboratoři sirné sloučeniny 
ze zelí, účinkující jako strumigeny, v další laboratoři zase extrahovali 
hormony z tukových tkání, což vše doprovázel příznačný odér, šířící se po 
budově. Současné metodické možnosti, patřící už mezi nanotechnologie, 
by nicméně nebyly možné bez těchto pionýrských aktivit.

Ke 100letému výročí narození pana docenta patří i tato vzpomínka 
autora, který ve steroidní laboratoři završil letos 50 let.

Slavnostní seminář v Endokrinologickém ústavu
V Endokrinologickém ústavu byla vytvořena řada originálních 
metod a vklad doc. Šilinka je rozvíjen i v současnosti.

Kybernetika – téma příspěvku doc. ing. Radovana Bílka, CSc. 
– je dalším oborem, který doc. Šilink rozvíjel zpočátku navzdory 
„politické nemilosti“ a stal se jedním z jeho průkopníků u nás. 
O tom, jakou důležitost kybernetice přikládal, svědčí mimo 
jiné to, že jí věnoval desetinu všech svých odborných publikací. 
Doc. Bílek uvedl řadu konkrétních příkladů. Současné možnosti 
aplikace poté demonstroval na ukázce počítačového modelování 
polypeptidu adrenomedulinu, adrenomedulinového receptoru 
a jejich vzájemných interakcí.

Program semináře uzavřel doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. 
Nejprve se vrátil k odkazu doc. Šilinka. Ocenil především jeho 
schopnost skloubit vědu a výzkum s klinickou praxí a předvídat 
vývoj v medicíně a rovněž jeho oddanost ústavu. Poté zhodnotil 
současnou činnost Endokrinologického ústavu v oblasti léčby, 
výzkumu a vzdělávání a vyjádřil se také k perspektivám a plánům 
do budoucna. 

Ambulantní léčba je nadále zaměřena především na tyreo-
logii, ale nechybí ani další směry. Výzkumná činnost ústavu si 
od počátku jeho existence zachovává široký rozsah témat. Její 
výsledky lze posuzovat podle počtu publikací v českých i za-
hraničních odborných časopisech. Z budoucích cílů zmínil doc. 
Hainer rozšíření spolupráce s vysokými školami, fakultními ne-
mocnicemi a pracovišti AV ČR, větší zapojení do mezinárodních 
projektů a organizace českých i mezinárodních odborných akcí. 
Endokrinologický ústav má rovněž důležitou úlohu v pregraduál-
ním a postgraduálním vzdělávání. Kromě odborných úkolů čekají 
na své řešení také otázky finační a organizační.

Doc. Šilink byl nucen překonat při budování Endokrinologic-
kého ústavu řadu překážek a protivenství. I to jistě patří k jeho 
odkazu a toto vědomí se může stát posilou a inspirací pro jeho 
následovníky.

Dne 10. října se v Endokrinologickém ústavu v Praze usku-
tečnilo v rámci podzimního cyklu seminářů slavnostní setkání 
věnované 100. výročí narození doc. MUDr. Karla Šilinka, DrSc. 
Role „průvodce“ seminářem se ujal doc. MUDr. Vojtěch Hainer, 
CSc., současný ředitel ústavu.

Prof. MUDr. RNDr. Buboslav Stárka, DrSc. hovořil o životní 
i profesionální cestě doc. Šilinka, úzce spjaté s Endokrinolo-
gickým ústavem. Zmiňoval mimo jiné široké spektrum oborů, 
kterým se doc. Šilink věnoval. Podrobněji se jimi potom zabý-
vali další řečníci. Všichni zároveň zhodnotili jejich vývoj až do 
současné doby.

Příspěvek prof. MUDr. Václava Zamrazila, DrSc. byl 
zaměřen na jodový deficit a jeho řešení v naší zemi. Prof. Za-
mrazil přiblížil posluchačům terénní epidemiologické šetření 
doc. Šilinka v Čechách a na Moravě, spolupráci se slovenskými 
endokrinology a následně přijatá opatření, zejména jodaci jedlé 
soli. Připomněl ale také, že problém jodového deficitu byl později 
mylně považován za vyřešený – důsledkem bylo zhoršení situace 
v 80. letech minulého století. Uvedl nové postupy suplementace 
jodem, dosažené výsledky i úkoly, které je třeba v této oblasti 
ještě dokončit.

Doc. MUDr. Petr Vlček, CSc., přednosta Kliniky nukleární 
medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN v Motole, zmapoval 
historii pracoviště od jeho založení 1. července 1959 do součas-
nosti. Původní zaměření na tyreotoxikózy bylo brzy rozšířeno 
o karcinomy štítné žlázy. Doc. Vlček popisoval postupné zavádění 
nových poznatků a léčebných i screeningových metod a zlepšování 
materiálního zázemí kliniky, které v současné době umožňuje až 
1 100 hospitalizací za rok. 

Prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc., věnoval svůj příspěvek 
vývoji steroidní endokrinologie u nás a ve světě. Zdůraznil, že 
doc. Šilink zaměřil svou pozornost na tento obor už v době, kdy 
zdaleka nebylo zřejmé, jak velký význam bude v budoucnu mít. 

zpráva

bag
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Navštívili jsme…

XXXI. endokrinologické dni 
s mezinárodní účastí
Štrbské Pleso, Slovensko, 2.–4. října 2008

Karel Vízner

Slovenská endokrinologická společnost spolu se svým českým 
partnerem – Českou endokrinologickou společností umístila svůj 
tradiční výroční kongres do krásného prostředí Vysokých Tater. 

Odborné jednání zahrnulo většinu tradičních endokrinologic-
kých témat – osteologické problémy, diabetes mellitus, onemocnění 
hypofýzy, štítné žlázy, nadledvin, reprodukční endokrinologii… 
Velmi atraktivní a posluchači ceněná byla setkání s experty (meet the 
experts), kdy vždy jedno konkrétní téma (např. diagnostiku a léčbu 
karcinomů štítné žlázy, léčbu rezistentních adenomů štítné žlázy) 
v hodinové přednášce shrnul přední odborník na tuto problematiku. 
Posluchači tak měli možnost vyslechnout v tomto formátu prezen-
taci profesora Karla Pacáka, profesora Josefa Marka, docenta Jána 
Podoby a dalších významných endokrinologů.

V bloku věnovaném diabetu rozebral profesor Iwar Klimeš mož-
nosti diagnostiky monogenních forem diabetu. Aktuální klasifikaci 
doplnil o rozbor užívaných genetických vyšetření (z pohledu předního 
slovenského pracoviště DIABGENE) a výstupů této diagnostiky 
pro následnou léčebnou praxi. Na internetových stránkách labora-
toře (www.diabgene.sk) je také možné získat řadu velmi užitečných 
informací k MODY, permanentnímu i tranzientnímu neonatálnímu 
DM, MELAS syndromu a dalším onemocněním.

Stanovisko expertní skupiny Slovenské diabetologické společ-
nosti k doporučením ISPAD v této oblasti bylo vydáno v časopise 
Diabetes a obezita. 

Navazující přednáška profesora Ivana Tkáče mapovala pokroky 
v poznání genetiky diabetes mellitus 2. typu. 

Profesor Andrej Dukát z 2. interní kliniky LF UK v Bratislavě 
hovořil o významu diagnostiky jednotlivých subfrakcí LDL-chole-
sterolu u nově diagnostikovaných nemocných s kardiovaskulárními 
chorobami. Systém Lipoprint umožnil terapeutickému týmu přesnější 
identifikaci spektra a distribuce lipoproteinů. Určení podílu neate-
rogenních (LDL 1–2) a aterogenních (LDL 3–7) subfrakcí LDL-
-cholesterolu umožňuje identifikovat rizikové pacienty vyžadující 
specifickou hypolipidemickou léčbu. Dále lze ve skupině rizikových 
pacientů s normálními hladinami celkového, resp. LDL-cholesterolu 
rozpoznat ty nemocné, kteří mají rizikový lipidový profil díky zastou-
pení aterogenních subfrakcí LDL-cholesterolu, případně u osob se 
zvýšeným LDL-cholesterolem rozlišit rizikovost této elevace podle 
spektra jednotlivých subfrakcí. Tyto diagnostické postupy tak umož-
ňují dále diverzifikovat léčbu hypolipidemiky.

Zajímavé přednášky přineslo rovněž sympozium Berlin-Che-
mie, kde např. docent Jozef Michálek představil studii familiárního 
výskytu difuzní autoimunitní tyreoiditidy, realizovanou v Národním 
endokrinologickém a diabetologickém ústavu v Bubochni. Autoři měli 
možnost studovat skupinu 17 rodin, ve které se tato choroba vyskytuje 
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ticita v uzlu, 5 – chybějící elasticita v uzlu 
a v dorzálním stínu) senzitivitu 97 %, 
specificitu 100 %, pozitivní prediktivní 
hodnotu 100 % a negativní prediktivní 
hodnotu 98 % pro malignitu. Byi jde 
o hodnocení, kde jsou zkušenosti zatím 
nevelké, zdá se být perspektivní pro 
zpřesnění diagnostiky v tyreologii.

K novým indikacím růstového hor-
monu se ve svém příspěvku vyjádřila 
docentka Budmila Košiálová z 2. Detské 
kliniky LF UK v Bratislavě. Ke stávajícím 
indikacím, které na Slovensku zahrnují 
deficit růstového hormonu v dětském 
věku, Turnerův syndrom, děti s poruchou 
růstu v chronické renální insuficienci 
a děti se syndromem Prader-Willi, při-
byla za poslední dva roky také kategorie 
dětí s nízkou porodní hmotností (nebo 
délkou), u kterých přetrvává těžká po-
rucha růstu. Autorka komentovala také 
praxi v některých zemích Evropské unie, 
kde je růstový hormon užíván i u dětí 
s růstovým deficitem a poruchou SHOX 
genu (regulačního genu kódujícího tvor-

bu jednoho z proteinů s funkcí transkripčního faktoru). Při poruše 
tohoto genu dochází k disproporčnímu růstu s deformitami předloktí, 
vznikem Madelungovy deformity. Mezi další potenciální uplatnění 
růstového hormonu patří také porucha růstu v rámci syndromu 
Noonanové. 

Farmakologickou novinkou na Slovensku je letošní představení 
nového preparátu – rekombinantního IGF-1 (mecasermin, Increlex), 
určeného pro léčbu dětí s rezistencí na růstový hormon. Do terapeu-
tické škály endokrinologů léčících poruchy růstu přibyl také nový 
růstový hormon – NUTROPINAq.

Na posterech a v přednáškách se objevila rovněž řada zajímavých 
kazuistik. Věříme, že vám nejzajímavější z nich budeme moci před-
stavit v nejbližších číslech našeho časopisu.

již po tři následující generace žen. Zdá se, že závažnost onemocnění, 
jeho projevy i potřebná léčba postupně mezigeneračně narůstají. 

Elastosonografie (elastografie) je metoda zobrazování elastic-
kých vlastností tkání pomocí konvenční ultrasonografie. Metodika 
vychází s principu nižší deformace měkkých tkání při stlačení oproti 
tužším. Tuhost nádoru je jedním z indikátorů malignity ložiskových 
lézí štítné žlázy. Literární zkušenosti s touto metodou shrnul ve svém 
příspěvku MUDr. Gedeon Fodor. Elastosonografických studií zatím 
není mnoho, výsledky jsou však velmi slibné. Např. při elastosono-
grafickém hodnocení uzlů ve studii italských autorů (Rago T. et al. 
J Clin Endocrinol Metab 92, 8: 2917–2922, 2007) měli stupně 4–5 
z pětistupňové škály elasticity (1 – elastiticita v celém uzlu, 2 – elas-
ticita v převážné části uzlu, 3 – jen v periferii uzlu, 4 – chybějící elas-
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Ohlédnutí…

The 18th European Association for
the Study of Diabetic Eye Complications 
(EASDec) Meeting
Amsterdam, May 30–June 1, 2008

Tomáš Sosna

Na přelomu května a června letošního roku se konalo v Amster-
damu již osmnácté pravidelné setkání oftalmologické studijní skupiny 
Evropské asociace pro zkoumání diabetických očních komplikací 
(EASDec).

Před vlastním zahájením sjezdu proběhlo satelitní sympozium 
„Screening for Diabetic Retinopathy in Europe – Progress since 
2005“, které navazovalo na setkání v Liverpoolu v roce 2005. Úče-
lem této konference bylo zhodnotit pokroky, které byly učiněny za 
uplynulé tři roky.

Úvodem profesor Simon Harding konstatoval, že se pandemie 
diabetes mellitus (DM) šíří celým světem a v současné době se odha-
duje, že na Zemi žije přes 240 miliónů nemocných diabetem.

To znamená, že je postiženo více než 6,5 % světové populace. 
Diabetická retinopatie (DR) se u těchto pacientů rozvine do 10 
roků v 75 % případů a ve vyspělých zemích je nejčastější příčinou 
slepoty u lidí v činném věku. Znovu připomněl, že ze 100 000 Se-
veroameričanů každým rokem oslepnou dva diabetici a nejinak je 
tomu v severním Německu i severní Itálii. Upozornil na katastrofální 
ekonomické dopady, které například v USA dosahují 6 miliard dolarů 
ročně a s komplikacemi stále narůstají. Auditoriu položil řečnickou 
otázku, čí povinností je screening a následná péče. 

Zdůraznil to, co díky medicíně založené na důkazech víme 
(především ze studií DCCT, UKPDS, DRS a ETDRS) a jak na zá-
kladě těchto poznatků můžeme ovlivnit průběh očních diabetických 
komplikací. Akcentoval nutnou snahu o využití léčebných standardů, 
především snížení hladiny glykovaného hemoglobinu pod 6 % bez 
signifikantních hypoglykémií a dále pak úpravu krevního tlaku pod 
hranici 130/80 mmHg i za cenu kombinované terapie. S odkazem na 
subanalýzu studie FIELD připomněl nutnost kompenzace lipidů. Po-
ukázal také na známý fakt, že dosažení vytčených cílů je velmi obtížné 
a například ve Velké Británii se těmto hodnotám blíží pouze 3,14 % 
pacientů, přičemž průměrná hodnota glykovaného hemoglobinu 
za desetileté období je u tamních diabetiků 9,19 %. Podtrhl rovněž 
velmi důležitý fakt z DCCT studie, že u 10 % dobře kompenzovaných 
diabetiků se vyvine DR, zatímco u špatně kompenzovaných diabeti-
ků se diabetická retinopatie nerozvíjí až ve 40 % případů. Proto na 
závěr doporučil velmi pečlivý a pravidelný oftalmologický screening 
a použití všech dostupných metod – od nejméně efektivní metody 
přímé oftalmoskopie až po digitální fotografii a stereofotografii v 7 

polích. Současně hovořil i o důležitosti edukace nemocných a jejich 
zodpovědnosti za vlastní zdraví.

Na závěr svého expozé v bodech shrnul závěry liverpoolského 
setkání, kterých se má dosáhnout v období 2005 až 2011: 

� Trvalé zlepšování zdravotního stavu, tak aby se blížil co nejvíce 
normálu, co do kvality i kvantity

� Opatření k prevenci nákladných komplikací
� Snížení rizika zhoršení zraku v důsledku DR do roku 2010 

cestou:
1. realizace účinných systematických programů screeningu, 

který by pokryl minimálně 80 % nemocných diabetem
2. využití specialistů a školeného personálu
3. univerzálního přístupu k laserové léčbě

Po tomto úvodním slovu čtyři moderátoři (Prof. Eva Kohner, 
Dr. Deborah Broadbend, Dr. Ken Swa a Prof. Simon Harding) pre-
zentovali strukturovaná abstrakta celkem 24 evropských zemí. Tato 
národní abstrakta měla obsahovat následující body: velikost populace, 
počet nemocných diabetem, počet slepých následkem DR, organi-
zaci screeningových programů, metodiky včetně časových přehledů, 
předpokládaný počet pacientů zachycených v rámci screeningového 
programu, předpokládaný počet laserů, pokroky ve zlepšení péče 
o diabetiky za posledních 15 roků a návrhy, které by směřovaly ke 
zdokonalení systematického sledování populace diabetiků. 

Přestože je patrná snaha vytvořit jednotný a organizovaný systém 
screeningu, pouze v některých zemích se buduje národní politika 
péče o nemocné diabetem. I když existují metodické pokyny, jejich 
aplikace je nedostatečná. Je stálý nedostatek údajů o pacientech. 
Informovanost zdravotnického personálu, ale i edukace nemocných 
mnohde chybí. Za velký problém je považována špatná koordinace, 
a především komunikace uvnitř systému. V prvé řadě vázne komu-
nikace diabetolog – oftalmolog. Trvalé jsou problémy s vybavením 
a nedostatkem financí, obzvláště v zemích východní Evropy.

Naproti tomu západní Evropa má trvalé problémy způsobené 
převážně privátní oftalmologií. Je zde velká variabilita screeningo-
vých postupů. Místní screeningové programy pak fungují pouze na 
základě osobních iniciativ, takže prakticky žádný národní program 
screeningu neexistuje. 

V otázce způsobu vyšetření došlo ke shodě v tom, že digitální 
fotografie je krokem vpřed, ale záběr 1 pole je nedostatečný. Stále 
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je diskutována vhodnost použití nonmydriatické kamery. Všichni 
nemocní diabetem by měli být vyšetřeni jednou za rok a vždy při 
záchytu DM jakéhokoliv typu. Zodpovědnost za odeslání diabetika 
k prvému vyšetření je na diabetologovi, respektive praktikovi. 

Závěrem bylo konstatováno, že po dopracování programu scree-
ningu by jím mělo být pokryto minimálně 80 % diabetické populace. 
A znovu byla zdůrazněna nutnost univerzálního přístupu k laserové 
léčbě – ta musí být základní metodu volby v léčbě DR a nesmí být 
nahrazena jinými postupy, které zatím nejsou podloženy výsledky 
medicíny založené na důkazech. Nakonec se pak delegáti jednotli-
vých zemí sešli se svými moderátory, aby prodiskutovali možnosti 
dalších postupů.

Druhá část programu věnovaná setkání s reprezentanty komisí 
Evropské unie a WHO vyvolala značné rozpaky. Přestože všechna 
jejich sdělení měla směřovat k tomu, jak by jednotlivé komise a orga-
nizace mohly pomoci podpořit a zlepšit péči o diabetickou populaci, 
jejich malá informovanost o realitě diabetologických programů a fak-
tických potřebách i možnostech komunikace s těmito organizacemi 
vyvolávala občas v auditoriu hlasité výbuchy smíchu. 

Musíme jen doufat, že dotazy z auditoria a diskuse k daným 
otázkám tyto exponenty významných institucí trochu přesadily 
ze židlí úřadů do reality praktického života a že přinesou ovoce 
v podobě skutečné pomoci při rozvoji diabetologických programů. 
Z České republiky za WHO hovořil o prevenci slepoty a hluchoty 
doktor Ivo Kocur.

Vlastní kongres začal v sobotu dopoledne v krásném prostředí 
velkého přednáškového sálu univerzitní kliniky. Přivítal nás prezi-
dent EASDec Pierre-Jean Guillausseau a předsedkyně místního 
organizačního výboru Bettine Polak společně s přednostou zdejší 
oftalmologické kliniky, profesorem Peterem Ringesem. Celkem 
zaznělo 22 přednášek a keynote lectures. V posterové sekci bylo 
prezentováno celkem 26 posterů, z toho 4 z oftalmologických klinik 
z České republiky.

První blok přednášek byl věnován především problematice scre-
eningu, časování a četnosti kontrol nemocných diabetem. V práci 
Comparison of 10-year incidence of retinopathy in screening de-
tected and in usual care detected type 2 diabetes mellitus patients: 
The Hoorn Study autoři z Hoorn Study zjistili oproti očekávání, že 
u diabetiků 2. typu neexistuje lineární asociace mezi trváním diabetu 
a progresí komplikací, jako je diabetická retinopatie či ischemická 
choroba srdeční. V přednášce španělských autorů Optimal screening 
intervals for early detection of sight-threatening diabetic retinopathy. 
A six-year retrospective follow-up study byly sledovány a retrospek-
tivně srovnávány dvě rizikové skupiny pacientů s diabetickou retino-
patií a bez ní. Bezpečný interval sledování byl v této studii stanoven 
u diabetiků bez retinopatie na 4 roky (DM 1. typu), respektive na 
3 roky (DM 2. typu). U pacientů s retinopatií, u obou typů diabetu, 
byl doporučen jako vhodný interval screeningu 1 rok či méně. Další 
příspěvek anglických autorů k této ožehavé tematice byl When is it 
safe to discharge patients back to retinal screening following a com-
plete course of panretinal photocoagulation for proliferative diabetic 
retinopathy? Svoji přednášku uzavřeli konstatováním, že pacienta 
s proliferativní diabetickou retinopatií ošetřenou panretinální foto-
koagulací je bezpečné zařadit zpět do standardního screeningu tehdy, 
když nedojde ke sklivcovému krvácení či aktivaci proliferace alespoň 
po dobu 3 let. Další zajímavou přednášku na téma časování kontrol 
diabetiků, Biennial eye screening in patients without retinopathy: 

10-year experience, přednesl profesor Einar Stéfansson z Reykjavíku. 
Z jeho závěrů vyplývá, že kontrolu každé 2 roky lze u diabetiků bez 
retinopatie považovat za bezpečnou časovou periodu. Upozornil i na 
významný ekonomický dopad snížení frekvence vyšetření a uvolnění 
specialistů pro další pacienty. Dánská studie z Odense Blindness and 
mortality in a population-based cohort of Danish type 1 diabetic 
patients: 1973–2006 potvrdila neradostný fakt stále vzrůstajícího 
počtu slepých pacientů následkem diabetu, a to přes veškeré zlepšení 
péče o tyto nemocné. Kumulativní proporční incidence za 33 roků 
dosáhla hrozivých 9,9 %! 

Keynote lecture Jacqueline Dekker z kliniky v Amsterdamu 
Diabetic retinopathy: the scale of risk factors připomněla všechny 
zásadní rizikové faktory diabetické retinopatie. Vyzdvihla nutnost 
kompenzace diabetu i za cenu intenzifikovaného inzulínového reži-
mu, snahu o dosažení optimálních hodnot glykovaného hemoglobinu 
a důležitost kompenzace krevního tlaku. V této souvislosti autorka 
hovořila o studii DIRECT (Diabetic Retinopathy Candesartan 
Trial), jejíž výsledky s napětím očekáváme koncem letošního roku. 
Dále zdůraznila význam kompenzace hyperlipidémie a zmínila se též 
o výsledcích fenofibrátové studie FIELD (Fenofibrate Intervention 
and Event Lowering in Diabetes). Ta v subanalýze poukazuje na 
fakt, že u pacientů léčených fenofibrátem došlo k výraznému snížení 
potřeby prvé laserové terapie pro diabetickou makulopatii o 31 % 
(p=0,002), pro proliferativní formu diabetické retinopatie o 30 % a ke 
snížení potřeby veškeré laserové terapie o 37 % (p=0,0003). Podtrhla 
vliv diabetické nefropatie na diabetický makulární edém. Dotkla se 
také problematiky působení některých perorálních antidiabetik na 
akceleraci diabetické makulopatie (rosiglitazon maleát).

Ve druhé dopolední části byla přednáška Hard exudates demon-
strate a prolonged implicit time assessed with MFERG věnována 
využití dvou specializovaných vyšetřovacích metod k hodnocení 
diabetického makulárního edému. Autoři ze Švédska srovnávali 
optickou koherenční tomografii (OCT) s multifokální elektroreti-
nografií (MFERG). Výsledky tohoto srovnání dokázaly zajímavou 
skutečnost, že tvrdé exsudáty makulárního edému mají vliv na funkci 
makuly, a to bez ohledu na její tloušiku způsobenou diabetickým 
edémem. Přednáškou Intravitreal injection of bevacizumab (Avastin) 
for persistent macular edema bylo otevřeno obvykle kontroverzní 
téma použití monoklonálních protilátek proti vaskulárnímu endote-
lovému růstovému faktoru – VEGF (Vascular Endothelial Growth 
Factor). Holandští autoři dokládají ve své práci malé, ale signifikantní 
zlepšení zrakové ostrosti po 6 měsících u perzistujícího makulárního 
edému nereagujícího ani na fotokoagulaci, ani na steroidy. Po roce se 
však nález stabilizoval v původní – výchozí hladině zrakové ostrosti. 
Celkový průměrný počet aplikovaných injekcí byl 31, tedy velmi 
vysoký. Retinální mikrocirkulaci a vlivu pericytů na endotelovou 
dysfunkci u DR se věnoval Toke Bek ve své přednášce Short-term 
dynamic changes in the retinal microcirculation are involved in the 
pathogenesis of diabetic retinopathy.

V ucelené keynote lecture New treatments for type 2 diabetes 
mellitus se Serge Halimi z Grenoblu zabýval novými trendy v pero-
rální léčbě diabetu 2. typu. Připomněl již zmíněná rizika některých 
antidiabetik pro preexistující makulární edém. 

Odpolední blok zahájil Simon Harding přednáškou Screening 
for diabetic retinopathy in Europe: progress so far. Šlo o již známé 
shrnutí satelitního sympozia z předchozího dne pro ty, kteří se jej 
nemohli zúčastnit. Závěr odpoledního programu obstarala „Eva Koh-
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ner lecture“: The primary role of endothelial dysfunction in diabetic 
retinopathy, kterou přednesl zakladatel fluorofotometrie a prezident 
společnosti EURORETINA, profesor José Cunha Vaz z univerzity 
v Coimbře. Kromě jiného hovořil o významné roli glukózového 
„hladovění“ (starvation), které vede k apoptóze endotelových buněk. 
Tento zdánlivě nelogický jev je podněcován změnou imunoreaktivity 
glukózového transportéru 1 (GLUT 1). Jeho porušená funkce v buň-
kách způsobí sekundárně snížený intracelulární přestup. Apoptóza 
v důsledku dlouhodobé hyperglykémie je však zjištěna také u pericy-
tů. Tato souhrnná přednáška předznamenala téma posledního dne 
kongresu, kterým byla patofyziologie diabetické retinopatie. 

Přednáška italských autorů Thiamine and benfotiamine normali-
ze apoptosis of human retinal pericytes on high-glucose conditioned 
matrix připomněla možnost vstoupit do procesu glykace prostřed-
nictvím thiaminu a benfotiaminu. Jejich použití je známo z terapie 
diabetické neuropatie. Benfotiamin je syntetický derivát thiaminu, 
chemicky S-benzoylthiamin-O-monofosfát, vyvinutý v Japonsku. 
Jedná se (na rozdíl od thiaminu) o lipofilní substanci, z čehož vyplý-
vají i zcela rozdílné farmakokinetické vlastnosti. Díky rozpustnosti 
v tucích snadno prochází biologickou membránou, dosahuje značných 
nitrobuněčných koncentrací a má vysokou biologickou dostupnost. 
In vitro autoři prokázali schopnost těchto látek chránit pericyty před 
poškozením hyperglykémií. Přednáška stejných autorů Establishment 
of a human retinal pericyte cell line and comparison of its response 
to high glucose with wild-type cells upozornila na rozdílné chování 
lidských a bovinních pericytů v experimentu. Zároveň zdůraznila 
zásadní vliv kolísání glykémie na rozvoj diabetické retinopatie. Pří-
spěvek amerických autorů z university v Bostonu Defective retinal 
vascular reactivity to a change in blood pressure as a risk marker for 
diabetic retinopathy poukázal na prvou změnu předcházející vzniku 
diabetické retinopatie, kterou je defektní vazokonstrikce. Obdobným 
problémem se zabývali francouzští autoři ze známé pařížské kliniky 
Lariboisière v přednášce Retinal functional abnormalities in diabetic 
patients without retinopathy. Konstatovali v ní, že prvé funkční ab-
normality, které předcházejí vzniku diabetické retinopatie, je možné 
sledovat na defektní funkci amakrinních a bipolárních buněk foto-

receptorů. Poslední přednáškou tohoto bloku bylo společné sdělení 
z univerzity v Amsterdamu a v americké Iowě, Loss of pericentral 
inner retinal layer in segmented Optical Coherence Tomography 
derived topographic maps of diabetic patients with no or minimal 
diabetic retinopathy, kde autoři akcentovali fakt, že zeslabení peri-
makulární krajiny, které je patrné na OCT, je způsobeno selektivní 
ztrátou buněk vnitřní ganglionární vrstvy sítnice. Tento poznatek 
podporuje teorii časného stadia diabetické retinopatie jako neuro-
degenerativního onemocnění.

Závěrečná keynote lecture Reiniera Schlingemanna z Amster-
damu The role of growth factors in the pathogenesis of diabetic 
retinopathy shrnula poslední poznatky o roli růstových faktorů 
v patogenezi diabetické retinopatie.

Organizace i úroveň přednášek tohoto téměř rodinného kongresu 
byla jako vždy výborná. Jediným nedostatkem je stále se snižující 
počet diabetologů a endokrinologů, kteří by na kongresu měli par-
ticipovat. To znovu platí i o účasti českých diabetologů. Opět byli na 
sjezdu přítomni pouze čeští oftalmologové, a to je myslím škoda. Po 
společenské stránce nabídl kongres příjemné uvítání na nové radnici 
v centru Amsterdamu a sobotní projížoku loděmi po kanálech spoje-
nou s toskánskou večeří. Na naší lodi to naštěstí nebyla vegetariánská 
kuchyně, takže všichni přítomní byli spokojeni.

Příští, již 19. konference EASDec se bude konat v anglickém 
Oxfordu od 22. do 24. května 2009. Více informací naleznete na www.
oxfordeasdec.org. Výroční 20. konference v roce 2010 bude pravdě-
podobně v Paříži. Znovu bych chtěl apelovat na naše diabetology 
a endokrinology, aby se těchto kongresů účastnili.

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

Official Website http://www.oxfordeasdec.org                        Official Website http://www.oxfordeasdec.org                     Official Website http://www.oxfordeasdec.org  

OXFORD
19th Eye Complications Study Group (EASDec) Conference 2009

Friday 22nd - Sunday 24th May 2009

The European Association for the Study of Diabetes, Eye Complications Study Group (EASDec) is a study group of the European Association for the Study 
of Diabetes (EASD) with special responsibility for all eye complications of diabetes.  Yearly meetings are arranged at different locations in Europe with the
participation of 150-250 active scientists from different areas of diabetic retinopathy. The 19th Eye Complications Study Group (EASDec) Conference 2009
will be held from Friday 22nd to Sunday 24th May 2009 on he first  floor of the Oxford University Museum of Natural History  in Parks Road in Oxford.

ffi i l W b it htt // f d d h // f d d

Gala Dinner

The Gala Dinner will be held on
Saturday 23rd May within The Orangery 

at Blenheim Palace.
Please See Website for full details.

Booking Information Contact
Bookings can be made on line at:- 
http://www.oxfordeasdec.org

Any questions regarding booking of conference, or
events and programmes please direct to:

Email: bookings@oxfordeasdec.org
Telephone: Hilary Tee +44 (0)1242 239554
or  Wayne Prescott +44 (0) 1639 852 560

Main subjects during conference
   * Screening    * Oxidative stress   * Cellular crosstalk in the diabetic retina

    * Glucose control   * New diagnostic tools
* Pharmacologic prevention   * Pharmacologic therapy

Registration Fees
Attendee 
Types

Early Registration Until 
1st April 2009

Late Registration (after 1st April 
Up to 1st May 2009)

Congress participant £250 £300

Student / resident / 
training rate*

£190 £220

* See Official Website to see requirements for Student / resident / training rate

The Keynote speakers are:

Dr. Napoleone Ferrara (USA)
Prof. Ron Klein (USA)

Prof. Gabriele Lang (Germany)
Prof. David Matthews (UK)

KazuDia_3-08.indd   45 7.11.2008   2:28:40



46 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 3/2008

Tento významný francouzský lékař, který je považován za zakla-
datele moderní fyziologie a experimentální patologie, se narodil ve 
vesnici Saint-Julien nedaleko Lyonu v rodině vinaře. Rodině se ne-
vedlo příliš dobře a Claude za svého otce později ještě splácel dluhy. 
V dětství se o vzdělání malého chlapce od 12 let staral místní probošt, 
který jej naučil základům jednotlivých předmětů a latinskému jazyku. 
Rozpoznal jeho talent a poslal jej na jezuitskou kolej do blízkého města 
Villafranche, kde mladík studoval s průměrným prospěchem. Na další 
studia nebyly v rodině peníze, a tak byl poslán do učení k lékárníkovi 
do Lyonu.

Lékárnictví jej však příliš nebavilo; daleko více jej zajímalo 
divadlo, které často navštěvoval. Napsal sám i jednu divadelní hru 
– komedii „Růže Rhony“, která byla přijata a obdržel za ní honorář 
100 franků (na jevišti ale větší úspěch nezaznamenala). S dalším svým 
rukopisem – pětiaktovým dramatem „Arthur z Bretagne“ – však již 
neuspěl. Známý profesor literatury na pařížské Sorbonně Saint-Marc 
Girardin (1801–1873), kterému své drama předložil, je označil za 
literárně slabé. Rozeznal však v tomto díle myšlenkovou hloubku a cit 
autora, a proto mu doporučil, aby se raději věnoval studiu medicíny. 
Claude jej poslechl a v letech 1835–1839 studoval v Paříži na lékařské 
fakultě. Ani tady svými studijními výsledky příliš nevynikal; dochovaly 
se záznamy, že při zkoušce z vnitřního lékařství se umístil mezi 29 
posluchači na 26. místě.

V Paříži se mu nepodařilo po dokončení studia získat místo 
asistenta na lékařské fakultě, o něž usiloval. Nepochybně se na tom 
podepsala skutečnost, že během studia nejednou otevřeně vystupoval 
proti tehdejší morálce a chování lékařů. Zůstal v Paříži bez finančních 
prostředků, a proto začal pracovat jako praktický lékař na venkově. 
Ve volném čase občas docházel do Ústavu anatomie a fyziologie na 
Collège de France v Paříži, tehdejšího nejvýznamnějšího francouz-
ského vědeckého ústavu. Zde si jeho zručnosti při pitevních pracích 
všiml François Magendie (1783–1855) a nabídl mu v roce 1841 místo 
preparátora.

Za dva roky získal hodnost doktora medicíny za disertační práci 
„O šKávě žaludeční“. Během její přípravy prováděl svérázné pokusy: 
nakrmené psy usmrtil a potom je nechal několik hodin ležet při teplotě 
38 stupňů Celsia. Při jejich pitvách pak zjistil, že žaludeční šiáva začala 
trávicí proces nejen na samotném žaludku, ale i na okolních orgánech 
– játrech a slezině. V roce 1847 se stal Magendieho zástupcem. Pra-
covnu měl v tmavé a vlhké sklepní místnosti, která předtím sloužila 
jako sklad dřeva, což se později projevilo na jeho zdraví (v posledních 
10 letech svého života trpěl chorobami ledvin). Tyto špatné pracovní 

podmínky jej však neodradily (stejně jako mnoho jeho předchůdců 
i následovníků v medicíně), sám si vyráběl různé operační přístroje, 
sondy a trubice a pracoval takřka bez odpočinku.

Známý slovenský historik medicíny doc. MUDr. Ján Junas, CSc. 
v jedné své studii o Claude Bernardovi uvádí, že měl při svých pokusech 
smůlu i štěstí zároveň: „Jednou mu z laboratoře utekl pes s voperovanou 
stříbrnou trubičkou, zavedenou do břicha. Psa chytila policie a zjistilo se, 
že patří policejnímu prefektovi. Bernard totiž získával pokusné psy tak, že 
je jeho pomocníci chytali bez výběru na dvorech a ulicích. Na prefektuře z 
toho bylo velké pobouření. Naštěstí sám prefekt, hlavní policejní komisař, 
přijal s úsměvem Bernardovo vysvětlení a dokonce jeho další pokusy vzal 
pod svou osobní ochranu“. 

Claude Bernard
(12. 7. 1813  – 10. 2. 1878)
Josef Švejnoha

Kapitoly z historie
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V roce 1852 se oženil s bohatou Pařížankou Fanny Martinovou 
(k domluvení svatby přispěl jeho kolega a její věno pomohlo financovat 
Bernardovy pokusy), která byla sice dcerou známého lékaře, ale pro 
manželovu vědeckou práci neměla příliš pochopení (zejména odmítala 
jeho pokusy na živých zvířatech). Manželství se bohužel nevydařilo, po 
17 letech skončilo dobrovolným rozchodem obou partnerů a manželka 
si vzala k sobě i obě jejich dcery.

Teprve ve svých 40 letech se Claude Bernard domohl lepších pod-
mínek. Získal ještě doktorát z přírodních věd a když byla na pařížské 
Sorbonně v roce 1854 zřízena katedra všeobecné fyziologie, stal se 
jejím prvním vedoucím. V témže roce byl zvolen i členem Akademie 
věd. O rok později byl jmenován profesorem na Collège de France 
a za další rok vedoucím katedry srovnávací fyziologie v Muzeu dějin 
přírodních věd. Byl rovněž vyznamenán hlavní cenou Francouzské 
akademie věd za své práce o trávení. Ve své vědecké činnosti dokázal 
úspěšně uplatňovat nové poznatky z chemie a dalších přírodních věd 
a zároveň do ní vnášet i filosofický rozměr. 

Claude Bernard věnoval svou pozornost také cukrovce. V roce 
1855 publikoval své přednášky o experimentální fyziologii, ve kterých 
mimo jiné seznámil studenty a vědeckou veřejnost s obsahem jím už 
dříve zavedeného pojmu „žláza s vnitřní sekrecí“. Položil tím základy 
nového vědeckého oboru – endokrinologie. V témže roce dospěl k zá-
věru, že cukr (glukóza) se uvolňuje z nějaké látky obsažené v játrech. 
Dokázal, že cukr se vždy nachází v krvi mezi játry a plícemi, zatímco 
v krvi ve vrátnicových žilách je ho velmi málo, nebo vůbec žádný.

O rok později (1856) publikoval Bernard výsledky svých výzkumů 
o slinivce břišní a její úloze při trávicích úkonech. A o další rok později 
ve svém díle „O fyziologickém mechanismu vytváření cukru“ seznámil 
odbornou veřejnost se svým zjištěním, že játra obsahují živočišný škrob 
– glykogen, který se rozkládá a dostává tím glukózu do krve. Tím, 
že pozoroval určité množství cukru v normální lidské krvi, Bernard 
prokázal existenci nepochybné „normální glykémie“ a jasně ji odlišil 
od „hyperglykémie“. Proslavil se rovněž pokusem – tzv. „cukerným 
vpichem“ do mozku pokusných zvířat (králíků), čímž u nich vyvolal 
glykosurii (výskyt cukru v moči).

Bernard byl mistrem fyziologického pokusu, o čemž svědčí také 
jeho kniha „Úvod ke studiu pokusného lékařství“, vydaná v roce 1865. 
Z jeho dalších děl připomeňme „Přednášky o fyziologii a patologii ner-

vové soustavy“ a publikace „O toxických látkách“ a „O anestetikách“. 
Jeho experimentální práce se týkala i vyjasňování řady biochemických 
a farmakologických problémů. V souvislosti s tím předložil také nové 
poznatky o funkci krve, vnější a vnitřní sekreci a „živočišném teple“. 
Významně k rozvoji lékařské vědy přispěl rovněž jeho objev vnitřního 
prostředí. Zabýval se i studiem jedů, zejména šípového jedu kurare, 
a také regulační funkcí sekretorického nervu slinných žláz. 

Měl však velké problémy s tím, že řadu svých pokusů prováděl 
na živých zvířatech (tzv. vivisekce), což vyvolávalo odpor a protesty 
veřejnosti. Například řídící úlohu útrobních nervů při rozšiřování 
a zužování cév dokazoval pokusem na králících, kterým přetínal 
nebo dráždil nervy v oblasti krku a při tom pozoroval červenání nebo 
blednutí jejich uší (i tento jeho objev byl odměněn cenou Francouz-
ské akademie věd). Bernard vivisekci zdůvodňoval tím, že současné 
utrpení zvířat odstraní budoucí lidské utrpení. Velmi ostře proti jeho 
pokusům na živých zvířatech vystupovaly jeho manželka i dcera, a to 
i po jejich rozchodu.

Jeho práce v oblasti experimentální medicíny měly značný ohlas 
nejen ve Francii, ale v celém světě. Císař Napoleon III. (1808–1873) 
využíval Bernardovu proslulost k propagaci Francie. Jeho žákem 
byl například slavný ruský fyziolog a přírodovědec Ivan Michajlovič 
Sečenov (1829–1905). Claude Bernard významně ovlivnil i známé-
ho francouzského filosofa a estetika Hyppolita Taina (1828–1893) 
a proslulého spisovatele Emila Zolu (1840–1902), který vytvořil tzv. 
„experimentální román“.

Claude Bernard zemřel na urémii a selhání ledvin v Paříži v roce 
1878. Byl mu uspořádán státní pohřeb, což byla čest, které se před ním 
nedostalo žádnému francouzskému vědci. Pohřben byl na „hřbitově 
slavných“ Père Lachaise v Paříži. Jeho objevy, publikované v soubor-
ném vydání zahrnujícím 18 svazků, patří mezi nejvýznamnější příspěvky 
k rozvoji světové medicíny v 19. století.

Mgr. Josef Švejnoha
U kombinátu 39
100 00 Praha 10 
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UKPDS 80
aneb z Barcelony do Říma 

Originální publikace:
Holman, R. R., Paul, S. K., Bethel, M. A., Matthews, D. R., Neil, H. A.
10-year follow-up of intensive glucose control in type 2 diabetes
(10leté postintervenční sledování intenzivní kontroly glykémie u diabetu 2. typu)
N Engl J Med 359, 15: 1577–1589, 2008. 
(The United Kingdom Prospective Diabetes Study – Post Trial Monitoring
http://www.dtu.ox.ac.uk/index.php?maindoc=/ukpds/)

Realizace studie: 10 let, 1997–2007

Design: observační, postintervenční studie 

Počet pacientů: 3 277

Klíčová slova:

� kontrola glykémie

� sulfonylurea

� inzulín

� metformin

� makroangiopatie

� chronické komplikace

� kardiovaskulární příhody

� mortalita

Key words:

� blood-glucose control

� sulphonylurea

� insulin

� metformin

� macroangiopathy

� chronic complications

� cardiovascular causes

� mortality

Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.

Cíl: 

Srovnání účinku intenzivní kontroly glykémie sulfonylureou/in-
zulínem, resp. metforminem a konvenční léčby na riziko mikrovas-
kulárních a makrovaskulárních komplikací u pacientů s diabetem 
2. typu.

Metodika: 
Ze skupiny 4 209 nově diagnostikovaných pacientů s diabetem 

2. typu (průměrný věk 54 let), kteří měli po 3 měsících dietní léčby 
průměr ze dvou glykémií nalačno (FPG) 6,1–15,0 mmol/l, bylo 3 867 
osob náhodně přiřazeno k intenzivní léčbě sulfonylureou nebo in-
zulínem, nebo ke konvenční léčbě dietou. Podskupina 753 pacientů 
s nadváhou (>120 % ideální hmotnosti) byla přiřazena ke konvenční 
léčbě primárně samotnou dietou (411 osob), nebo k intenzivní kontrole 
glykémie pomocí metforminu (342 osob). 

Výsledky: 
Po 10 letech byl HbA1c ve skupině sulfonylurey/inzulínu 7,0 % 

(6,2–8,2 %, DCCT) ve srovnání se 7,9 % (6,9–8,8 %) v konvenční 
skupině (11% redukce). Ve srovnání s konvenční skupinou došlo v in-
tenzivně léčené skupině k 12% redukci relativního rizika (RRR) pro 

Shrnutí původní studie UKPDS (1977–1997) 
– PREZENTOVÁNO NA KONGRESU EASD V BARCELONĚ, 1998

jakýkoli s diabetem související cíl (95% CI 1–21; p=0,029), 10% redukci 
pro mortalitu související s diabetem (−11 až 27; p=0,34), 16% redukci 
pro infarkt myokardu (0 až 29; p=0,052) a 6% redukci pro celkovou 
mortalitu (−10 až 20, p=0.44). Většinu souhrnné RRR tvořila 25% 
redukce rizika pro mikrovaskulární cíle, zahrnující potřebu retinální 
fotokoagulace (7–40; p=0,0099). 

Průměrná hodnota glykovaného hemoglobinu v metforminové 
skupině byla 7,4 % ve srovnání s 8,0 % v konvenční skupině. Pacienti 
přiřazení k metforminu měli ve srovnání s konvenční skupinou 32% 
redukci rizika (RRR) pro jakýkoli s diabetem související cíl (95% CI 
13–47; p=0,002), 42% redukci pro s diabetem související úmrtí (9–63; 
p=0,017), 39% redukci pro infarkt myokardu (p=0,01) a 36% redukci 
pro celkovou mortalitu (9–55; p=0,011).

Literatura:
UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Intensive blood-
-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with con-
ventional treatment and risk of complications in patients with type 
2 diabetes (UKPDS 33). Lancet 352, 9131: 837–853, 1998.
UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Effect of intensive 
blood-glucose control with metformin on complications in overweight 
patients with type 2 diabetes (UKPDS 34). Lancet 352, 9131: 854–865, 
1998.
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Cíl: 

Provést u diabetiků 2. typu, kteří ukončili studii UKPDS, násled-
né 10leté sledování se zaměřením na zachování zlepšené kontroly 
glykémie a dlouhodobého efektu intenzivní léčby diabetu na makro-
vaskulární komplikace

Metodika: 

3 277 pacientů bylo po ukončení studie osloveno, aby navštěvovali 
UKPDS kliniku dalších 5 let, přičemž nebylo nijak zasahováno do jejich 

zavedené léčby diabetu, která byla dále řízena zejména praktickými 
lékaři. Během 6. až 10. roku sledování byly k získání dat od pacientů 
použity dotazníky vyplňované jednou ročně. Zkoumány byly stejné 
předem specifikované endpointy ze studie UKPDS na bázi intent-
-to-treat v souladu s původní randomizací do skupin (intenzivní vs. 
konvenční kontrola glykémie).

Výsledky: 
Rozdíl v hodnotě HbA1c přítomný v době ukončení studie 

UKPDS (1997) vymizel již po 1 roce následného sledování. Ve sku-

UKPDS – Post Trial Monitoring (1997–2007) 
– PREZENTOVÁNO NA KONGRESU EASD V ŘÍMĚ, 2008

Obr. č. 1: Design studie UKPDS

Tab.: „Dědictví“ předešlé těsné kontroly glykémie ve vztahu ke sníženému riziku komplikací diabetu 10 let po ukončení studie UKPDS 

sledovaný endpoint
SU/Inz
1997

SU/Inz
2007

Met
1997

Met
2007

jakýkoli s diabetem
související cíl

RRR 12 % 9 % 32 % 21 %

p 0,029 0,040 0,0023 0,013

mikrovaskulární onemocnění
RRR 25 % 24 % 29 % 16 %

p 0,0099 0,001 0,19 0,31

infarkt myokardu
RRR 16 % 15 % 39 % 33 %

p 0,052 0,014 0,010 0,005

celková mortalita
RRR 6 % 13 % 36 % 27 %

p 0,44 0,007 0,011 0,002

RRR – redukce relativního rizika; SU – sulfonylurea; Inz – inzulín; Met – metformin
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pině původně léčené sulfonylureou/inzulínem zůstala i po 10 letech 
sledování zachována redukce relativního rizika (RRR) pro jakýkoliv 
s diabetem související cíl (9 %, p=0,04) a mikrovaskulární onemocnění 
(24 %, p=0,001), zatímco RRR pro infarkt myokardu (15 %, p=0,01) 
a celkovou mortalitu (13 %, p=0,007) se během let ještě více zvýraznila, 
a to v souvislosti s vyšším počtem příhod. V metforminové skupině 
rovněž zůstala i po 10 letech od ukončení studie a při srovnatelné 
kompenzaci diabetu zachována signifikantní RRR u osob z původně 
intenzivně léčené skupiny, a to pro jakýkoliv s diabetem související cíl 
(21 %, p=0,01), infarkt myokardu (33 %, p=0,005) i celkovou mortalitu 
(27 %, p=0,002).

Závěry: 
Obdobně jako tomu bylo v případě studie DCCT/EDIC u diabetiků 

1. typu, prokázalo postintervenční sledování pacientů ze studie UKPDS 
i u diabetu 2. typu fenomén „glykemické (metabolické) paměti“ neboli 

„dědictví“ předešlé těsné kontroly glykémie. Navzdory časné ztrátě 
rozdílu v kontrole glykémie (HbA1c) mezi jednotlivými skupinami 
byla během 10 let následného sledování pozorována u osob ze skupiny 
s intenzivní kontrolou glykémie během studie UKPDS (léčených sul-
fonylureou/inzulínem i metforminem) setrvalá statisticky signifikantní 
redukce rizika pro mikrovaskulární cíle a významná redukce rizika pro 
infarkt myokardu a celkovou mortalitu.

MUDr. Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz
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Sitagliptin (Januvia) konečně na trhu

Přípravek je v současné době schválen k užití v 80 zemích 
světa, v 68 zemích byl uveden na trh. Celosvětově tak již bylo 
předepsáno více než 6,7 miliónu balení tohoto léku.

V červenci byl v rámci EU zaregistrován také kombinovaný 
preparát Janumet, obsahující v jedné tabletě sitagliptin a metfor-
min. V České republice zatím není dostupný, jeho představení se 
však dá předpokládat.

kviz

Sitagliptin (Januvia) byl prvním registrovaným inhibitorem 
DPP-4 v České republice. Perorální antidiabetikum ze zcela nové 
skupiny bylo u nás dlouho očekáváno. Výrobce, společnost MSD, 
jej uvádí na český trh počínaje 1. říjnem letošního roku. 

Dostupná budou balení 28×100 mg a 98×100 mg. Aktuální 
doplatek v lékárně by neměl přesáhnout 95 Kč u menšího a 148 
Kč u většího balení. Výrobce však předpokládá, že na mnoha 
místech bude doplatek lékárnou snížen či zcela odstraněn.

zpráva
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Studie 4T
– výsledky po 1. roce 

Originální publikace:
Holman, R. R., Thorne, K. I., Farmer, A. J, Davies, M. J., Keenan, J. F., Paul, S., Levy, J. C.; 4-T 
Study Group
Addition of biphasic, prandial, or basal insulin to oral therapy in type 2 diabetes
(Přidání bifázického, prandiálního nebo bazálního inzulínu k perorální medikaci u diabetu 
2. typu)
N Engl J Med 357, 17: 1716–1730, 2007. (Epub 2007 Sep 21)

Realizace studie: 1 rok, 2007

Design: otevřená, kontrolovaná, multicentrická studie 
prováděna v 58 centrech ve Velké Británii a Irsku

Počet pacientů: 708

Klíčová slova:

� inzulinoterapie

� bifázický inzulín aspart

� analoga inzulínu

� detemir

� aspart

� perorální antidiabetika

Key words:

� insulin therapy

� biphasic insulin aspart

� insulin analogues

� detemir

� aspart

� oral antidiabetics

Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.

Cíl:

Srovnání iniciace inzulinoterapie pomocí různých inzulínových 
režimů přidaných k perorální léčbě u pacientů s nedostatečně kont-
rolovaným diabetem 2. typu. 

Metodika: 

708 pacientů se suboptimálními hladinami glykovaného hemoglo-
binu (7,0 až 10,0 %, DCCT) užívajících maximální tolerované dávky 
metforminu a sulfonylurey bylo náhodně přiřazeno k bifázickému 

Obr. č. 1: Design studie 4T
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inzulínu aspart 2krát denně (235 osob), prandiálnímu inzulínu 
aspart 3krát denně (239 osob) nebo bazálnímu inzulínu detemir 
jednou denně (dle potřeby 2krát denně; 234 osob). Hlavním měřeným 
výsledkem byla změna HbA1c po 1 roce, podíl pacientů, kteří dosáhli 
hladiny HbA1c ≤ 6,5 %, četnost hypoglykémií a nárůst hmotnosti. Tit-
race dávek inzulínu probíhala podle předem stanoveného algoritmu, 
přičemž úpravy prováděli lékaři během kontrolních návštěv i pacienti 
(po edukaci) v mezidobí.

Výsledky: 
První rok sledování ukončilo 94 %, 93 %, resp. 96 % pacientů 

v jednotlivých skupinách. Po jednom roce byla průměrná hodnota 
HbA1c podobná ve skupině léčené bifázickým (7,3 %) i krátkodobě 
působícím inzulínem aspart (7,2 %; p=0,08), ale vyšší u bazálního 
inzulínu detemir (7,6 %; p<0,001). Podíl pacientů, kteří dosáhli hla-
din glykovaného hemoglobinu ≤ 6,5 %, byl 17,0 %, 23,9 % a 8,1 %. 
Pokles průměrné glykémie nalačno (FPG) v jednotlivých skupinách 
činil −2,5 mmol/l, −1,3 mmol/l (p<0,001 ve srovnání s bifázickým 
inzulínem), resp. −3,3 mmol/l (p<0,001 ve srovnání s bifázickým 
i prandiálním inzulínem), u postprandiální glykémie (PPG) to bylo 
−3,8 mmol/l, −4,6 mmol/l a −2,6 mmol/l. Průměrný počet hypogly-
kemických příhod na pacienta a rok byl 5,7; 12,0 (p<0,002 vs. bifázický 
inzulín) a 2,3 (p=0,01 vs. bifázický inzulín; p<0,001 vs. prandiální inzu-
lín). Dávky inzulínu v jednotlivých podskupinách během jednoho roku 
sledování v důsledku použití titračního algoritmu mírně vzrostly na 
konečné hodnoty 0,53 U/kg/den, 0,61 U/kg/den, resp. 0,49 U/kg/den, 
což představovalo celkovou denní dávku 48, 56, resp. 42 U v jednotli-
vých skupinách. Průměrný váhový přírůstek činil 4,7 kg, 5,7 kg a 1,9 kg 
(p<0,001 vs. bifázický i prandiální inzulín). Výskyt nežádoucích příhod 
byl u všech tří skupin podobný.

Závěry: 
� bifázický inzulín (BiAsp): v podskupině užívající tento typ 

inzulinoterapie došlo ke snížení HbA1c srovnatelnému s po-
užitím prandiálního inzulínu; hmotnostní přírůstek a výskyt 
hypoglykémií byl vyšší než s bazálním inzulínem, ale nižší než 
s prandiálním inzulínem

� prandiální inzulín (aspart): pokles HbA1c srovnatelný s bifázic-
kým inzulínem; hmotnostní přírůstek a výskyt hypoglykémií 
vyšší než s bazálním i bifázickým inzulínem 

� bazální inzulín (detemir): menší pokles HbA1c, ale zároveň 
nižší hmotnostní přírůstek a výskyt hypoglykémií ve srovnání 
s bifázickým i prandiálním inzulínem

Iniciace inzulinoterapie s využitím pouze jednoho typu inzulíno-
vého analoga vedla během jednoho roku ke snížení a udržení hodnot 
HbA1c v rozmezí 0,8–1,4 %. S použitím bifázického nebo prandiál-
ního inzulínu bylo dosaženo výraznějšího snížení HbA1c, nicméně za 
cenu vyššího rizika hypoglykémií a většího hmotnostního přírůstku. 
Jednoroční výsledky studie 4T ukazují, že u většiny pacientů bude 
potřeba k dosažení cílových hodnot kompenzace více než jeden typ 
inzulínu. Odpověo na otázky ohledně efektivity a bezpečnosti této 
intenzifikované léčby (viz design studie) přinesou konečné výsledky 
studie po dalších dvou letech sledování.

Obr. č. 3: Výskyt hypoglykémie u jednotlivých typů inzulinoterapieObr. č. 2: Změna parametrů kompenzace diabetu a hmotnosti ve 
sledovaných skupinách

MUDr. Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz
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STUDIE 4T – VÝSLEDKY PO 1. ROCE
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