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Editorial

V redakci našeho časopisu nemíváme mnoho příležitostí ohlížet se zpět. Při uzávěrce aktuálního čísla se 
již redakčně pracuje na příspěvcích čísel příštích, v mnoha případech ještě velmi vzdálených, protože cesta od 
námětu článku k jeho tištěné podobě může být dlouhá několik týdnů, ale někdy i několik měsíců. V případě 
seriálů se pak mnohdy musí uvažovat i v řádu let. Hodnotit úspěchy a neúspěchy v naší práci je však jistě 
potřeba a uzávěrka posledního čísla ročníku je k tomu dobrou příležitostí. 

Nakladatelství GEUM (a jeho časopisy) bylo mediálním partnerem několika významných odborných 
setkání, mj. veletrhu zdravotnické techniky Medical Fair. Mezi fakta, charakterizující práci vydavatele, patří 
i zařazení Kazuistik do Seznamu neimpaktovaných časopisů Rady pro výzkum a vývoj. To umožňuje autorům 
publikovat v našem časopise výsledky grantových projektů. Sestra v diabetologii se (po neš6astném rozhodnutí 
SÚKL omezujícím reklamu v sesterských časopisech) etablovala jako vnitřní příloha našeho časopisu a alespoň 
v redukované podobě je tak dostupná zdravotním sestrám v ambulancích a nemocnicích.

Spolu s knihami a populárním Pomocníkem diabetologa tak nakladatelství GEUM vydává nejucelenější 
portfolio lékařských publikací v oboru diabetologie. Naše vlastní internetové aktivity se omezují na zpřístup-
nění abstrakt otištěných článků, jednotlivé naše časopisy (a mezi nimi i Kazuistiky v diabetologii) jsou však 
odborným partnerem řady internetových postgraduálních projektů pro lékaře.

Plánů a možností je v časopise celá řada, rozhodující však budou Vaše podněty, připomínky a nápady, stejně 
jako hodnocení uplynulého ročníku – budeme se tedy těšit na Vaše dopisy, e-maily i telefonáty do redakce.

Rád bych Vás také vyzval k aktivní spolupráci při přípravě Kazuistik v diabetologii. Diskutuji-li s Vámi 
osobně, na kongresech či seminářích, často slýchám o zajímavých případech z Vaší praxe, které by jistě stály 
za publikaci, o řadě pozitivních i negativních, raritních zkušeností, nebo naopak případech, které se opakují, 
ale zůstávají stálým problémem běžné praxe… I zkušení lékaři s velkou erudicí a dlouholetou praxí se však jen 
těžko odhodlávají k tomu takový případ sepsat a nabídnout k publikaci. Kazuistiky jsou otevřeny všem autorům, 
žádný případ ani autor není dopředu zatracen a často obávané recenzní řízení může naopak pomoci formou 
připomínek a dotazů na autora článek vylepšit a zajistit kvalitní prezentaci Vašeho případu, Vaší praxe, Vašeho 
pracoviště. Proto prosím neváhejte s publikací zajímavých případů, budeme se na Vaše příspěvky těšit.

Aktuálně se mění naše redakční adresa, redakce nyní sídlí na adrese:

Nakladatelství GEUM, Nádražní 66, 513 01 Semily

Telefonické kontakty a e-maily do redakce i do inzertního oddělení zůstávají beze změn a najdete je 
tradičně v tiráži časopisu.

Od nového roku se mění právní subjekt vydavatele, namísto nakladatelství GEUM Praha, s. r. o. bude 
naše časopisy vydávat Nakladatelství GEUM, s. r. o. Distribuční společnost se však nemění, a tak složenky 
a faktury k úhradě předplatného na rok 2009, které budeme vkládat do 1. čísla nového ročníku, budou stejné 
jako v loňském roce. V platnosti zůstávají i všechny další redakční a distribuční systémy – sponzorované 
předplatné a další výhody.

S přáním klidného a š6astného prožití vánočních svátků
Karel Vízner

šéfredaktor

Další rok s Kazuistikami
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Charcotova osteoartropatie

Souhrn:
Charcotova osteoartropatie je chronické progresivní onemocnění kostí a kloubů vznikající na 

podkladě neuropatie nejčastěji v oblasti nohy.
V léčbě nacházíme četná úskalí, nebo& onemocnění bývá často zachyceno až v jeho chronické 

fázi, kdy změny na skeletu nohy jsou výrazné a destrukce tkání rozsáhlá. 
Na našem pracovišti jsme léčili pacienta, dlouholetého diabetika 2. typu s těžkou periferní 

neuropatií, který se dostavil s již pokročilým, nerozpoznaným onemocněním v chronickém stadiu 
pro rozsáhlý defekt měkkých tkání na plosce nohy. 

Po zhodnocení lokálního nálezu a RTG snímku jsme naložili klasický zevní fixátor dle Ilizarova, 
což nám jednak umožnilo alespoň částečně korigovat změny na skeletu nohy a dále každodenně pře-
vazovat a sledovat defekt na plosce nohy, který jsme úspěšně zahojili metodou vlhkého hojení.

Summary:
Charcot osteoarthropathy
Charcot osteoarthropathy is a chronic bone and joint disease caused by neuropathy, most 

often in feet. 
Treatment is complicated by many pitfalls, as the disease is often diagnosed in the chronic 

stage with an extensive impairment of foot skeleton and a destruction of soft tissues. 
A patient with long-standing type 2 diabetes mellitus and severe peripheral neuropathy was 

treated in our department. He came with an advanced, undiagnosed chronic stage of the disease 
with a large defect of soft tissues on the sole of the foot. 

Following the assessment of the local finding and X-ray we placed classic Ilizarov external 
fixator enabling us at least partial correction of the skeleton impairment as well as daily bandaging 
and monitoring of the sole defect that was successfully healed by the method of wet healing.

Brodina, S., Krejčí, R. Charcotova osteoartropatie. Kazuistiky v diabetologii 6, č. 4: 4 –6, 2008.

Klíčová slova:

� Charcotova osteoartropatie

� diabetes mellitus 2. typu

� zevní fixátor

� vlhké hojení ran

Key words:

� Charcot osteoarthropathy

� type 2 diabetes mellitus

� external fixator

� wet wound healing

Stanislav Brodina, Radim Krejčí
Chirurgické oddělení, Nemocnice Nové Město na Moravě

Charcot Jean-Martin (1825–1893) – francouzský neurolog. Po studiu medicíny pracoval v Salpêtrière v Paříži. Stal se prvním profesorem neurologie, spolupodílel se na vybudování neuro-
logické kliniky svého ústavu a dovedl ji na světovou úroveň. Jeho zájem poutala mj. hysterie, snažil se nalézt vztahy mezi pozorovanými příznaky nervových onemocnění a patologií nervové 
tkáně, studoval patologii míchy ad. Jeho asi nejslavnějším odborným pojednáním jsou Přednášky o nemocech nervové soustavy, ale věnoval se i interní medicíně. S jeho jménem je spojeno 
na 15 lékařských eponym, mj. syndrom Charcot-Marie-Tooth, Charcotovy zóny aj. Byl vynikajícím učitelem a mezi jeho žáky najdeme řadu později slavných osobností – Josefa Babinského, 
Pierra Janet, Alberta Londe aj. (Zdroj informací: archiv redakce) 

Ilizarov Gavril Abramovič (1921–1992) – sovětský chirurg a ortoped (narozený v Ázerbajdžánu). Člen Ruské akademie věd oceněný Leninovým řádem a řádem Hrdina socialistické práce. 
Medicínu vystudoval na Krymu, od roku 1944 působil na Sibiři v Kurganské oblasti. V roce 1961 zde založil Kurganské centrum chirurgie a ortopedie, které řídil až do roku 1991. Proslavil 
se zejména externím kostním fixátorem určeným k prodlužování dlouhých kostí. (Zdroj informací: archiv redakce)

Úvod:

Charcotova osteoartropatie (CHOA) je chronické progresivní 
onemocnění kostí a kloubů vznikající na podkladě neuropatie, nej-
častěji v oblasti nohy (Bém et al. 2005). 

Byl to francouzský neurolog Jean Marie Charcot, který tuto 
poruchu v roce 1868 dal jako první do souvislosti s neuropatií, tehdy 

luetickou. Ale až v roce 1936 Jordan uvádí jako další příčinu neuro-
patii diabetickou (Armstrong et al. 2001).

Onemocnění lze zhruba rozdělit do dvou fází – akutní, charak-
terizované především klinickými změnami (otok, zvýšená kožní 
teplota, zarudnutí) a postakutní (chronické) charakterizované změ-
nami v RTG obraze a komplikacemi – deformitami nohy a z toho 
rezultujícími ulceracemi měkkých tkání. 

KazuDia_4-08.indd   4 17.12.2008   11:31:02



5KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 4/2008 

CHARCOTOVA OSTEOARTROPATIE

V diagnostice vycházíme především z klinického obrazu a obrazu 
na RTG snímku. Jako metoda první volby je využívána čtyřfázová 
dynamická kostní scintigrafie (Bém et al. 2005) a nejnověji také 
MRI. 

Léčba může býti bub konzervativní, spočívající v úplné imo-
bilizaci a odlehčení postižené části končetiny, a/nebo chirurgická, 
jejímž cílem je repozice a fúze zlomenin a kloubů a také ošetřování 
defektů měkkých tkání.

Kazuistika:
Do naší chirurgické ambulance se dostavil 62letý muž, diabetik 

léčený perorálními antidiabetiky (PAD), odeslaný terénním chirur-
gem pro hluboký defekt na plosce pravé nohy. Pacient měl těžkou 
periferní diabetickou neuropatii, takže jako jediný problém vnímal 
krvavý sekret na ponožce. V předchorobí byla ještě fibrilace síní 
na antikoagulační terapii, hypertenzní choroba a laboratorní léze 
jaterní. 

Po zhodnocení klinického a RTG nálezu jsme pacienta přijali 
k hospitalizaci (obr. č. 1 a 2). Jednalo se o typické postižení Charco-
tovou osteoartropatií v postakutním (chronickém) stadiu s kompli-
kacemi – těžkými deformitami a nestabilitou skeletu nohy a defekty 
měkkých tkání. 

Bylo jasné, že záchrana končetiny bude náročná a navíc s nejistým 
výsledkem, nicméně jsme se rozhodli pro tuto variantu. Zhodnotili 
jsme prokrvení končetiny pomocí ankle-brachial indexu měřeného 
dopplerovsky (výsledek 0,9) a odebrali počáteční stěry. 

Optimálním řešením se nám jevila zavřená repozice s distrakcí 
a fixací skeletu nohy za použití klasického zevního fixátoru dle Iliza-
rova s možností otevřeného ošetřování defektu a kontroly měkkých 
tkání. 

V předoperačním období jsme korigovali koagulopatii, kom-
penzovali diabetes mellitus převedením pacienta na krátce působící 
inzulín a dále jsme snižovali mikrobiální zátěž defektu denními 
obklady s antiseptiky. Vlastní výkon (obr. č. 3) jsme provedli na sále 
za standardních podmínek v cloně antibiotiky dle předchozí kultivace 
a v podávání antibiotik jsme pokračovali i v pooperačním období

Pro ošetřování defektu jsme užili metodu vlhkého hojení, krytí 
Aquacel Ag s frekvencí výměn dle sekrece po 2–4 dnech. 

V tomto režimu došlo k rychlému vyplňování defektu granula-
cemi a epitalizaci z okrajů. Během hojení jsme průběžně prováděli 
RTG kontroly a 16. pooperační den pak další distrakci skeletu nohy 
a retensioning fixátoru na sále. 

Zevní fixátor jsme odstanili 43. pooperační den, kdy defekt 
měkkých tkání byl již takřka zhojen a začala se objevovat iritace až 
infekce v místě vstupu hřebů, a také ochota pacienta ke spolupráci 
klesala.

Kontrolní snímek po sejmutí ukázal podstatné zlepšení postavení 
skeletu nohy, klinicky noha bez otoku, bez prominencí skeletu, bez 
zkrácení (obr. č. 4a, 4b). Pacienta jsme propustili do ambulantní péče 
v ambulanci pro hojení chronických ran. Stabilitu nohy a kotníku 
jsme zajistili ortézou typu Walker. 

Diskuse: 
Názory na chirurgickou léčbu CHOA se různí. Zatímco ve fázi 

postakutních změn, zvláště při deformitách skeletu a defektech 

Obr. č. 1:  Vstupní RTG snímek nohy – luxace a subluxace kloubů 
v úrovni středonoží, strukturální změny kostí

Obr. č. 2: Srovnání RTG a klinického obrazu při přijetí

Obr. č. 3: Naložení zevního fixátoru
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měkkých tkání, kdy jde často o záchranu končetiny, je chirurgicko-
-ortopedická intervence přijímána vcelku kladně, na tuto léčbu ve 
fázi akutní existují různé názory (Wilusz et al. 2005).

Mezi používané výkony patří: zavřené a otevřené repozice 
doplněné fixací či fúzí, a to pomocí osteosyntetických materiálů 
– drátů, hřebů, šroubů, anebo zevního fixátoru – rámového (Ilizarov, 
Muhle), dynamického, ad. a samozřejmě chirurgické ošetření defektů 
měkkých tkání. 

V našem případě nebylo pochyb o nutnosti chirurgické inter-
vence. Volbou byla bub primárně vysoká amputace, v tomto případě 
pravděpodobně pod kolenem, nebo pokus o záchranu končetiny. 
Z výše zmíněných možností jsme zvolili zavřenou repozici s fixací 
pomocí zevního fixátoru, což přinášelo určité výhody – minimálně 
invazivní výkon u pacienta se zhoršenou trofikou a imunokompetencí 
tkání při diabetu, zavádění materiálu mimo defekt v místě možné 
infekce a v neposlední řadě i možnost konstantní distrakce a fixace 
současně v několika kloubních etážích. 

Také možné komplikace při této metodě jsou na přijatelné úrovni 
– jedná se především o riziko poranění nervově-cévních struktur při 
zavádění hřebů a dále v průběhu léčby především infekce v místě vstu-
pu hřebu – pin track infection, a také omezená compliance pacienta 
(Giurini 2005), což se ukázalo limitující i v našem případě.

Obr. č. 4a: RTG snímek po sejmutí fixátoru Obr. č. 4b: Zhojený defekt měkkých tkání

Závěr: 

Charcotova osteoartropatie je relativně častou komplikací 
v populaci diabetiků s těžkou neuropatií, kde je uváděn výskyt až ve 
13 % (Armstrong et al. 2001). Přesto často zůstává nerozpoznanou 
nebo pozdě diagnostikovanou entitou, kdy léčba, či spíše záchrana 
postižené končetiny je komplikovaná. Chirurgické řešení s použitím 
zevního rámového fixátoru nabízí jednu z možných alternativ při 
řešení komplikací v postakutním stadiu onemocnění.

Literatura:
Bém, R., Jirkovská, A., Fejfarová, V. Aktuality v diagnostice a léč-
bě Charcotovy osteoartropatie. Bulletin HPB Chir 14, 4: 156–159, 
2005.
Armstrong, D. G., Peters, E. J. G. Charcot’s arthropathy of the foot. 
International Diabetes Monitor 13, 5: 1–5, 2001.
Wilusz, P. M, Pupp, G. R, Judge, M. Point-Counterpoint: Active 
Charcot: Should You Proceed With Surgery? Podiatry Today 18, 3: 
74–83, 2005.
Giurini, J. Diabetes Watch: A Closer Look At Fixation Options For 
The Charcot Foot. Podiatry Today 18, 11: 16–21, 2005.

MUDr. Stanislav Brodina
Chirurgické oddělení
Nemocnice Nové Město na Moravě p. o.
ŽMárská 610
592 31 Nové Město na Moravě
e-mail: brodina@seznam.cz
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Pavlína Pi:hová
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Souhrn:
V kazuistice uvádíme případ nedobře kompenzované obézní pacientky s diabetes mellitus 

1. typu. Při léčbě kontinuální subkutánní infuzí inzulínu došlo sice ke zlepšení parametrů meta-
bolické kontroly, ale zároveň se významně zvýšila tělesná hmotnost a objevily se hypoglykémie. 
Výskyt hypoglykémií byl důvodem ke změně léčby. Po nastavení inzulínového režimu bazál/bolus 
s použitím inzulínových analog jsme dosáhli redukce výskytu hypoglykémií a poklesu tělesné 
hmotnosti, a to bez zásadního vlivu na metabolickou kompenzaci a celkovou denní dávku inzulínu. 
Případ demonstruje nutnost individualizace v přístupu k léčbě inzulínem u pacientů s diabetes 
mellitus 1. typu.

Summary:
The influence of the change of basal insulin on body weight in an obese patient with type 

1 diabetes mellitus
Our paper presents a not optimally controlled obese female patient with type 1 diabetes 

mellitus. Although the parameters of metabolic control following the treatment with continuous 
subcutaneous infusion of insulin were improved, the patient significantly gained her weight and 
developed hypoglycemias. The hypoglycemias required a treatment adjustment. Following the 
setting of the basal/bolus insulin regimen using insulin analogues, we achieved a reduction of 
hypoglycemic episodes and weight loss without a significant effect on the metabolic compensation 
and total daily dose of the insulin. The case demonstrates the need of an individual approach 
to the insulin treatment in patients with type 1 diabetes mellitus.

Pi6hová, P. Vliv změny bazálního inzulínu na tělesnou hmotnost u obézní pacientky s diabetes mellitus 
1. typu. Kazuistiky v diabetologii 6, č. 4: 7 –10, 2008.

Vliv změny bazálního inzulínu 
na tělesnou hmotnost u obézní 
pacientky s diabetes mellitus 1. typu

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 1. typu

� kontinuální subkutánní 
infuze inzulínu

� detemir

� inzulinoterapie

� tělesná hmotnost

Key words:

� type 1 diabetes mellitus

� continuous subcutaneous 
infusion of insulin

� detemir

� insulinotherapy

� body weight

Úvod:

Studie Diabetes Control and Complication Trial (DCCT) i další 
klinické studie jednoznačně prokázaly, že těsná metabolická kom-
penzace může redukovat výskyt a oddálit manifestaci orgánových 
komplikací u pacientů s diabetes mellitus 1. typu. Nicméně, inten-
zifikovaný inzulínový režim a těsná kompenzace diabetu jsou spo-
jeny se zvýšeným rizikem výskytu hypoglykémií a nárůstem tělesné 
hmotnosti (DCCT 1996).

Inzulínová analoga byla vyvinuta ve snaze pomoci pacientům 
s diabetes mellitus dosáhnout dobré úrovně metabolické kompenzace 
s hladinami glykémií blízkých normě. Krátce působící inzulínová 
analoga (aspart, glulisin, lispro) umožňují téměř optimálně pokrýt 
postprandiální výkyvy glykémií, tj. napodobit jídlem stimulovanou 
fyziologickou sekreci inzulínu u zdravých jedinců. Dlouhodobě půso-
bící inzulínová analoga (detemir, glargin) potom disponují vhodnými 

farmakokinetickými vlastnostmi k pokrytí bazální potřeby inzulínu 
u pacientů s diabetes mellitus1. typu. 

Dlouhodobě působící inzulínový analog detemir je derivátem 
humánního inzulínu (s navázaným řetězcem kyseliny myristové 
v pozici B30), pro nějž je charakteristická dobře reprodukovatelná 
absorpce, s nízkou intraindividuální variabilitou absorpce a nižším 
výskytem hypoglykémií v porovnání s NPH inzulíny (Vague et al. 
2003). Unikátní vlastností je rovněž vliv na pokles tělesné hmotnosti 
u obézních pacientů, jehož podstata není ještě plně objasněna (Her-
mansen et al. 2004). 

Kazuistika:
Pacientka s diabetes mellitus 1. typu je sledována v naší diabetolo-

gické ambulanci od května 2002, kdy byla odeslána na naše pracoviště 
privátním diabetologem k nastavení léčby inzulínovou pumpou pro 
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labilitu a dlouhodobě nedobrou metabolickou 
kompenzaci (HbA1c po přepočtu na kalibraci 
IFCC odpovídal 11,2 %). 

Nyní 54letá pacientka onemocněla diabetes 
mellitus 1. typu ve svých 38 letech. V květnu 2002, 
tj. po 10 letech trvání nemoci, byla hladina C-pep-
tidu 160 pmol/l s nálezem pozitivity anti-GAD pro-
tilátek, z orgánových komplikací byla přítomna jen 
lehká diabetická neuropatie, diabetická retinopatie 
ani nefropatie manifestovány nebyly. V roce 2000 
prodělala subtotální tyreoidektomii pro uzlovou 
strumu (substituována levothyroxinem – Euthyrox 
125 µg/den s úpravou dle hodnot TSH), v roce 2001 
hysterektomii pro myomatózu dělohy s menomet-
rorhagiemi. Od roku 1998 trpí hypertenzí, je léčena 
dvojkombinací antihypertenziv (ramipril – Tritace 
10 mg/den, betaxolol – Lokren 20 mg/den). 

Jedná se o pacientku s tendencí k obezitě 
– při tělesné výšce 168 cm vážila v době stanovení 
diagnózy diabetu 1. typu 80 kg (body mass index 
(BMI) 28,3 kg/m2). Po nastavení léčby humánním 
inzulínem formou intenzifikovaného inzulínového 
režimu přibrala za 10 let trvání nemoci dalších 7 kg, 
takže v době nastavení inzulínové pumpy při velmi 
špatné metabolické kompenzaci v roce 2002 činila 
hodnota BMI 30,8 kg/m2.

Po nastavení léčby kontinuální subkutánní in-
fuzí inzulínu (CSII) pacientka vykazovala vysokou 
denní spotřebu inzulínu (kolem 90 U lispro/den), 
proto byl k léčbě přidán metformin nejprve v dáv-
ce 500 mg/den, s postupnou titrací až na 3krát 
850 mg/ den (touto dávkou je pacientka léčena 
doposud). Výsledkem bylo zlepšení kompenzace 
diabetu (viz graf na obr. č. 1) a pokles průměrné 
denní dávky potřebného inzulínu až o 18 U/den. 

Nicméně daní za zlepšenou kompenzaci byl 
i při poklesu denní dávky inzulínu postupný vze-
stup tělesné hmotnosti (viz graf na obr. č. 2) až na 
105 kg (BMI 37,2 kg/m2) po 20 měsících léčby CSII. 
Pacientka v průběhu léčby CSII vykazuje značnou 
labilitu nemoci, s kolísáním glykémií v průběhu 24 
hodin v rozmezí 2–20 mmol/l, s výskytem lehkých 
symptomatických hypoglykémií přibližně 4krát 
týdně. Koncem roku 2003 se začaly objevovat těžké 
hypoglykémie, především v dopoledních hodinách, 
pacientka opakovaně vyžadovala pomoc druhé 
osoby. Z tohoto důvodu byly upraveny bazální 
rychlosti inzulínu a prakticky vynechávány ranní 
bolusové dávky inzulínu, nicméně výskyt lehkých 
hypoglykémií redukován nebyl. 

Proto byla v říjnu 2005 léčba CSII ukončena 
a pacientka byla nastavena na léčbu intenzifiko-
vaným inzulínovým režimem za použití inzulí-
nových analog – lispro 3krát denně před jídlem 
a dlouhodobý inzulínový analog detemir nejprve 
v 1 denní dávce ve 22 hodin, postupně po titraci preparátu byl detemir 
aplikován ve 2 denních dávkách (ráno a ve 22 hodin). 

Během jednoho roku léčby tímto inzulínovým režimem nedošlo 
k zásadnímu zhoršení kompenzace diabetu, váha pacientky poklesla na 
94 kg (úbytek 9 kg od vysazení CSII) a výskyt lehkých hypoglykémií se 

Obr. č. 1: Vývoj HbA1c v průběhu léčby inzulínovou pumpou (3 roky) a dále po převe-
dení na režim bazál/bolus s inzulíny detemir+lispro (1rok), glargin+lispro (2 měsíce) 
a opět detemir+lispro

Obr. č. 2: Pokles tělesné hmotnosti po převedení z léčby inzulínovou pumpou 
na léčbu inzulínem detemir + lispro
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snížil na přibližně jednu týdně. V říjnu 2006 došlo k těžké hypoglykémii 
s bezvědomím v dopoledních hodinách (z důvodu dyspepsie pacientka 
málo jedla a aplikovala ranní bolus), která si vyžádala krátkou hospita-
lizaci. V průběhu hospitalizace byl změněn inzulínový režim, pacientka 
se domů vrátila s aplikací 3krát denně lispro preprandiálně a glargin ve 
22 hodin. V následném období se hypoglykémie neobjevily, ale došlo 
k výraznému vzestupu glykémií s prudkým zhoršením metabolické 
kompenzace i při postupné titraci dávky a pacientka sama požádala 
za 2 měsíce o návrat k aplikaci inzulínu detemir. Vzhledem k riziku 
hypoglykémií v dopoledních hodinách jsme zvolili dávkování bazálního 
inzulínu v poledne a ve 22 hodin, aplikace lispro zůstává 3krát denně 
s nejnižší dávkou ke snídani. 

V průběhu následujících 22 měsíců léčby uvedeným inzulínovým 
režimem došlo k dalšímu poklesu hmotnosti (celkem 15 kg od vysazení 
CSII), přičemž úroveň metabolické kompenzace sice zdaleka nedo-
sáhla optimálních hodnot, ale zcela se vyrovnala nejlepším hodnotám 
při léčbě CSII. V porovnání s léčbou CSII pacientka udává výraznou 
redukci lehkých hypoglykemických příhod, k těžké hypoglykémii od 
října 2006 nedošlo.

Diskuse:
V souhlasu s klinickými randomizovanými studiemi, např. DCCT 

(DCCT 1996), je zlepšení metabolické kompenzace při použití 
intenzifikovaných inzulínových režimů provázeno zvýšením rizika 
hypoglykémií a vzestupem tělesné hmotnosti. Při použití inzulínových 
analog je riziko hypoglykémií nižší v porovnání s použitím humán-

ních inzulínů (Vague et al. 2003). Rovněž u naší 
pacientky jsme zaznamenali významný nárůst 
hmotnosti a výskyt hypoglykémií při nastavení 
léčby kontinuální subkutánní inzulínovou infuzí 
(lispro). Riziko hypoglykémií bylo rovněž důvo-
dem ke změně terapie – léčba CSII byla ukončena 
a pacientka byla nastavena na režim bazál/bolus 
za použití inzulínových analog (detemir a lispro). 
V průběhu jednoho roku léčby nedošlo k zásadní-
mu zhoršení metabolické kompenzace, ale pozo-
rovali jsme pokles tělesné hmotnosti o 9 kg (beze 
změny dietního a pohybového režimu pacientky) 
a snížení výskytu hypoglykémií. Tento nález je 
v souhlasu s klinickými studiemi s dlouhodobým 
inzulínovým analogem detemir (De Leeuw et al. 
2005, Hermansen et al. 2007). 

Důvodem pro příznivý vliv na vývoj tělesné 
hmotnosti (průměrně menší přírůstky hmotnosti 
a dokonce pokles hmotnosti u obézních osob) 
může být změna v příjmu potravy (menší počet 
„snaků“ – vynuceného dojídání při poklesu gly-
kémie), způsobená menší variabilitou vstřebávání 
inzulínového analogu detemir; svou roli může 
hrát i obsah řetězce mastné kyseliny v molekule 
inzulínového analoga detemir a jeho vazba na 
albumin plazmy. 

Specifikem léčby u uvedené pacientky je ab-
normálně nízká potřeba inzulínu v dopoledních 
hodinách, která si vynutila aplikaci dlouhodobého 
inzulínového analoga ve dvou denních dávkách, 
a sice v poledne a před spaním. 

Závěr:
Kazuistika ukazuje příklad obézní pacientky s diabetes mellitus 

1. typu, u které po změně inzulínového režimu došlo k poklesu tě-
lesné hmotnosti bez zásadního zhoršení metabolické kompenzace 
a bez většího vlivu na celkovou denní dávku inzulínu. Kazuistika 
rovněž demonstruje nutnost individualizace léčby a volbu rozvržení 
dávkování inzulínu dle potřeb pacienta. 

Literatura:
De Leeuw, I., Vague, P., Selam, J. L. et al. Insulin detemir used in 
basal-bolus therapy in people with type 1 diabetes is associated with 
a lower risk of nocturnal hypoglycaemia and less weight gain over 
12 months in comparison to NPH insulin. Diabetes Obes Metab 7, 
1: 73–82, 2005.
Hermansen, K. Davies, M. Does insulin detemir have a role in redu-
cing risk of insulin-associated weight gain? Diabetes Obes Metab 9, 
3: 209–217, 2007.
Hermansen, K., Fontaine, P., Kukolja, K. K. et al. Insulin analogues 
(insulin detemir and insulin aspart) versus traditional human insulins 
(NPH insulin and regular human insulin) in basal-bolus therapy for 
patients with type 1 diabetes. Diabetologia 47, 4: 622–629, 2004.
The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The 
absence of a glycemic threshold for the development of long-term com-

Obr. č. 3: celková denní dávka inzulínu (U/den) se po převedení z inzulínové pumpy na 
režim bazál/bolus s inzulínovými analogy téměř nezměnila
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Karel Pacák

Feochromocytom
Feochromocytom je relativně vzácné onemocnění. V západních zemích se jeho prevalence odha-

duje asi na 1:4 500 – 1:1 700 s roční incidencí 3–8 případů na milion obyvatel. 
Diagnostika feochromocytomu je velmi obtížná, protože příznaky onemocnění jsou velmi varia-

bilní a tento nádor může napodobovat řadu různých onemocnění. Až 50 % případů je nerozpoznáno. 
Většinou se vyskytují sporadicky, v menší míře familiárně. Podle některých statistik však je toto 
onemocnění příčinou až 0,05–0,1 % případů trvalé hypertenze. 

Je skvělé, že se českým čtenářům dostává do rukou nová monografie na téma sice vzácné, ale 
nikoli nevýznamné nemoci. Vždy: při včasné a správné diagnóze má nemocný dobrou naději na vyléčení.

Autorem publikace je vynikající český endokrinolog prof. MUDr. Karel Pacák, DrSc., z oddělení klinické neuroendokrinologie, 
National Institute of Child Health and Human Development v Bethesdě, USA. 

Kniha se ve svých kapitolách věnuje postupně příznakům choroby a diferenciální diagnóze, genetice onemocnění, biochemické 
diagnostice, lokalizaci a terapii. Samostatné stati jsou věnovány zvláštním případů a terapeutickým problémům a výhledům do 
budoucna.

Galén, Praha, 2008. A5, váz, 177 stran, 1. vydání, cena 490 Kč. ISBN 978-80-7262-519-2
Distribuce: www.galen.cz

Diabetologové v Poděbradech
Již po čtrnácté se na oblíbeném postgraduálním diabetologickém semináři Aktuality v diabetologii 

sešli diabetologové v Poděbradech. Lázeňská kolonáda hostila ve dnech 31. 10. – 2. 11. 2008 více než 
200 diabetologů z blízkých i vzdálenějších krajů.

Tématem hlavního jednacího dne byla Inzulínová léčba u nemocných s DM 2. typu a program 
zahrnul již tradičně řadu interaktivních prvků. V diskusích, kulatých stolech, rozborem kazuistik, 
hlasováním atd. se účastníci mohli vyjádřit k řadě otázek – kdy inzulín u DM 2. typu ano a kdy ne, jaké 
mají být strategie léčby a inzulínové režimy u těchto nemocných, opomenuta nebyla ani problematika 
kardiovaskulárního rizika a inzulínu a psychologické aspekty léčby.

Hlavní organizátorka semináře, prof. MUDr. Jindřiška Perušičová, DrSc., pozvala přednášet řadu 
významných odborníků z oboru diabetologie, interní medicíny a kardiologie a tak Aktuality v diabe-
tologii byly užitečnou a atraktivní možností, jak strávit letošní první listopadový víkend.
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Sero venientibus – retinopathia 
diabetica!

Souhrn:
Kazuistika prezentuje případ mladého muže, diabetika 1. typu, který nebyl 4 roky vyšetřen 

oftalmologem a na naše pracoviště byl poslán až s pokročilou formou proliferativní diabetické 
retinopatie. V diskusi je podrobně rozebrána prevence, která je s to zabránit podobným selháním 
ve screeningu diabetické retinopatie.

Summary:
Sero venientibus – retinopathia diabetica!
The paper presents young male with type 1 diabetes mellitus who had not been examined by 

the ophtalmologist for four years and who was referred to our department with an advanced stage 
proliferative diabetic retinopathy. The discussion analyses in detail the preventive care that enables 
to prevent similar errors in the screening of the diabetic retinopathy.

Sosna, T. Sero venientibus – retinopathia diabetica! Kazuistiky v dia betologii 6, č. 4: 11 –13, 2008.

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 1. typu

� proliferativní diabetická 
retinopatie

� screening

Key words:

� type 1 diabetes mellitus

� proliferative diabetic 
retinopathy

� screening

Tomáš Sosna
Centrum diabetologie IKEM, Praha
Oční oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice, Praha

Úvod:

Postižení očí patří k závažným komplikacím diabetu. Diabetická 
retinopatie (DR) může ve svém důsledku vést k úplné slepotě. Z hle-
diska psychosociálního přináší – obzvláště mladému diabetikovi, 
který se již se svým onemocněním naučil žít – nový, jen obtížně 
zvládnutelný problém. Proto je nezbytný pečlivý screening a prevence. 
Na té se musí aktivně podílet jak oftalmolog, tak i diabetolog. V ná-
sledující kazuistice je prezentován příklad katastrofálního selhání 
této spolupráce. Je třeba mít na paměti, že přes všechny pokroky, 
které byly učiněny v léčbě DR, je toto onemocnění stále nejčastější 
příčinou slepoty lidí produktivního věku ve vyspělých zemích.

Kazuistika:
Na naše pracoviště přichází 37letý nemocný, diabetik 1. typu, 

s náhlým poklesem zraku na levém oku. Zároveň je doporučen ke 
kompenzaci diabetu.

Středoškolsky vzdělaný pacient, který má v rodině lékařku, se léčí 
s diabetem 1. typu od svých 17 roků, tedy 20 let. Oba rodiče i prarodiče 
byli diabetici užívající inzulín. Podle dostupných informací se léčili 
s očima v souvislosti s diabetem. 

Pacient zpočátku aplikoval inzulín 2krát denně, po roce byla terapie 
změněna na perorální antidiabetika a dietu. Kompenzace byla více než 
dva roky neuspokojivá, proto byl převeden zpět na inzulín 2krát denně. 
Oční kontroly probíhaly již v té době nepravidelně. Jak sám přiznává, 
vyšetření bylo – převážně na jeho nátlak – prováděno bez mydriázy, 

protože vždy pospíchal a nemohl by řídit automobil. Diabetes byl stále 
subkompenzovaný, proto změnil lékaře. Ten doporučil selfmonitoring 
a převedl pacienta na inzulín 3krát denně. Pacient monitoroval pouze 
preprandiální glykémie. Za poslední 4 roky nebyl ani jedenkrát odeslán 
na oční kontrolu! Teprve pokles vízu donutil samotného nemocného 
k návštěvě oftalmologa, který jej odeslal na naše pracoviště.

Pacient byl zároveň hospitalizován na diabetologickém oddělení 
ke kompenzaci a edukaci. Glykovaný hemoglobin při přijetí 10,7 % 
(IFCC), krevní tlak kompenzován perindoprilem (Prestarium). Pří-
tomna počínající nefropatie doprovázená mikroalbuminurií. Lipidy 
v normě. Pacient byl bez známek neuropatie. 

Oční vyšetření prokázalo výrazný pokles zrakové ostrosti na 
levém oku. Nález na očním pozadí odhalil vpravo počínající formu 
proliferativní diabetické retinopatie s edémem sítnice, vlevo krvácení 
do sklivce při těžké proliferativní formě diabetické retinopatie s trakč-
ním odchlípením sítnice a rupturami v periferii (obr. č. 1 a 2).

V průběhu hospitalizace byl pacient edukován a převeden na 
intenzifikovaný inzulínový režim. Je plánována terapie inzulínovou 
pumpou. Podrobná edukace byla provedena také na očním oddělení 
před zahájením léčby. Pacient byl informován o nutnosti pravidelných 
kontrol v arteficiální mydriáze, ale také o limitech laserové a operační 
léčby DR. Následně byla provedena na pravém oku panretinální 
fotokoagulace a na oku levém pars plana vitrektomie. Pacient nyní 
dochází na kontroly k nám v pravidelných, zatím kratších měsíčních 
intervalech vzhledem k rizikovému nálezu, ale i riziku vzniku syn-
dromu časného normoglykemického zhoršení. Také toto riziko bylo 
pacientovi podrobně vysvětleno. 
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 Diskuse:

Uvedená kazuistika je klasickým příkladem toho, jak fatální ná-
sledky může mít pouhé opomenutí dotazu diabetologa, zda nemocný 
dochází na pravidelné kontroly k oftalmologovi. Vzhledem k tomu, 
že náš pacient vyžadoval vyšetření bez mydriázy, je velmi pravděpo-
dobné, že již před 4 roky, kdy byl na posledním vyšetření u očního 
lékaře, byl přehlédnut pozitivní nález na očním pozadí. Zde je třeba 
zdůraznit některé zásady mezioborové komunikace, která má přes 
všechny naše dlouhodobé snahy stále trhliny. 

Prevence vzniku a progrese DR může být realizována za před-
pokladu odborné spolupráce diabetologů, internistů, praktických 
lékařů, oftalmologů i edukačních pracovníků.

Hlavním cílem léčby diabetologa u nemocných diabetem ve vztahu 
k prevenci a stabilizaci DR je dlouhodobá normoglykémie, kompen-
zace hypertenze a kontrola dyslipidémie. Diabetolog doporučuje 
nemocného diabetem k vyšetření oftalmologem vždy při záchytu 
onemocnění a pak minimálně 1krát za rok. Je nutné, aby se při 
každé návštěvě nemocného zeptal, zda chodí na pravidelné kontroly. 
Často se totiž stává, že se pacient na kontrolu objednanou samotným 
oftalmologem nedostaví a vypadne tak z evidence. 

Oftalmolog pak odpovídá za včasný záchyt DR, eviduje diabetiky 
s DR, zve je k pravidelným kontrolám a zajiš:uje specializovanou 
oftalmologickou léčbu. Aktivní screening provádí oftalmolog u dětí 
od 10 let. U DM 1. a 2. typu bezprostředně po stanovení diagnózy 
DM. Četnost kontrol u diabetiků s rozvinutou DR je vyšší (po 3 až 
6 měsících) a závisí především na stupni DR. Častější kontroly jsou 
nutné také během těhotenství a při změnách inzulínového režimu, 
kdy je předpoklad rychlého poklesu glykémie. V těchto případech je 
nutný kontakt diabetologa s oftalmologem. 

Oftalmolog potřebuje mít o pacientovi dostatečné informace, 
vzhledem k tomu, že přístup k léčbě retinopatie a diabetické ma-
kulopatie je rozdílný u diabetiků 1. a 2. typu. Česká diabetologická 
společnost doporučila standardizované a již velmi sofistikované 

průkazy diabetiků, které však bohužel většinou nejsou používány, 
nebo neobsahují všechny předepsané a požadované, především 
recentní informace. Z anamnézy od pacientů se obvykle potřebné 
údaje nedovíme, a pokud ano, jsou kusé, nepřesné, někdy záměrně 
zkreslené a nemusí být pravdivé. Pro úspěšnou léčbu DR musí být 
informace o nemocných relevantní.

Žádanka na prvé, ale i na následující kontrolní vyšetření by měla 
obsahovat všechny informace o nemoci.

Jak již bylo řečeno, typ diabetu i jeho případné překlasifikování 
je důležité z hlediska léčebného postupu.

Velmi zásadní informací je pro oftalmologa hladina glykovaného 
hemoglobinu, případně preprandiální a postprandiální glykémie, 
krevní tlak a hladiny lipidů. Studie UKPDS (United Kingdom Prospe-
ctive Diabetes Study), DCCT (Diabetes Control and Complications 
Trial) a další poukazují na to, že i při zohlednění dalších faktorů 
včetně glykovaného hemoglobinu, délky trvání DM a albuminurie, 
zvyšuje vyšší systolický i diastolický tlak výrazně riziko vzniku DR. 
Nepřímé důkazy ve studii ARIC (Atherosclerosis Risk in Commu-
nities), a především ve studii FIELD (Fenofibrate Intervention and 
Event Lowering in Diabetes) ukazují také důležitost kompenzace 
hladin lipoproteinů u diabetiků, a to i vzhledem k mikroangiopatii. 
Proto jsou pro oftalmologa významné také tyto hodnoty, především 
z hlediska léčby makulárního edému.

Neměli bychom zapomínat ani na genetické faktory, tedy na 
rodinnou anamnézu, která může být pro oftalmologa zdrojem důleži-
tých faktů a přitom mnohdy bývá pacientem záměrně zamlžována.

Jak bylo uvedeno výše, oftalmologovi je nutné sdělit změnu tera-
pie, zahájení intenzifikovaného režimu i plánování těhotenství.

Progrese nefropatie vede ke vzniku retino-renálního syndromu 
a je pro oftalmologa mnohdy indikátorem zahájení laserové léčby 
diabetické makulopatie. Z tohoto důvodu jsou velmi cenné informace 
o albuminurii, proteinurii i zahájení dialýzy.

Je nutné informovat o medikaci, kterou pacient užívá, nebo: je 
s podivem, že většina pacientů ji není schopna reprodukovat.

Obr. č. 1: Vpravo – počínající proliferativní diabetická retinopatie 
s edémem sítnice

Obr. č. 2: Vlevo – krvácení do sklivce, těžká proliferativní forma 
diabetické retinopatie s trakčním odchlípením sítnice a rupturami 
v periferii
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Stejně tak jako diabetolog oftalmologa, měl by informovat také 
oftalmolog diabetologa. Měl by mu napsat přesný, jednoduchý a vý-
stižný nález. Měl by informovat i o svých léčebných záměrech. Za 
samozřejmost musíme považovat doporučení periodických kontrol.

Z praktického hlediska je nejzávažnějším problémem včasná 
diagnostika diabetické retinopatie. Je nutné, aby vyšetření bylo pro-
vedeno vždy v uměle navozené mydriáze, nejenom oftalmoskopicky, 
ale především biomikroskopicky. Vhodnost vyšetření fluorescenční 
angiografií indikuje oftalmolog. Diabetická retinopatie by diferen-
ciálně diagnosticky v zásadě neměla činit potíže. Problémem může 
být hypertonická retinopatie, tím spíše, že vysoké procento diabetiků 
trpí hypertenzí. Zde zůstává důležitá anamnéza, ale často i zkušenost 
oftalmologa.

Také v oftalmologické praxi je důležitá edukace. Za naprosto zá-
sadní považujeme informovanost diabetika o limitech laserové léčby. 

Při progresivních změnách očního pozadí může oftalmolog 
doporučit těsnější kompenzaci diabetu. Zavedení intenzifikovaného 
inzulínového režimu, přechod na léčbu inzulínovou pumpou, úspěšná 
transplantace pankreatu, či jen rychlá těsná kompenzace cukrovky 
vede někdy paradoxně ke zhoršení stávající DR. Hovoříme o syndro-
mu časného normoglykemického zhoršení (EW – Early Worsening 
syndrom, TW – Transient Worsening syndrom). Tento děj byl zazna-
menán již na počátku 80. let minulého století a byl nazván transient 
worsening. Později, s přibývajícími znalostmi, byl zaveden výraz early 
worsening syndrom. V současné době je nejčastěji používán název 
normoglycaemic re-entry phenomenon. Příčinou tohoto fenoménu 
je prudký pokles glykémie, který vede k nárůstu hladiny růstových 
faktorů v krvi. Na fundu dochází k rychlé progresi pokročilých 
forem diabetické retinopatie i makulopatie. Progrese retinopatie je 
vždy charakterizována těžkou hypoxií, edémem a vznikem měkkých 
exsudátů. Stav může připomínat panretinální edematózní kapilaro-
patii. (Podobným způsobem může DR akcelerovat za určitých fyzio-
logických stavů, tj. v pubertě a v těhotenství, kdy rovněž dochází ke 
zvýšení hladiny inzulínového růstového faktoru – IGF-1.) Syndrom 
nepovažujme za fatální komplikaci. Jisté je, že se toto zhoršení může 
vyskytnout jak u konvenční léčby, tak i u intenzifikované terapie. 
Neprobíhá vždy benigně (proto také změna názvu v DCCT z TW 
na EW). Určujícím rizikovým faktorem EW syndromu je hladina 
glykovaného hemoglobinu na počátku kompenzace, stejně jako délka 
trvání DR. Čím vyšší je hladina glykovaného hemoglobinu a čím déle 
trvá diabetes, tím více narůstá toto riziko. Vliv má ovšem i stupeň 
DR na začátku kompenzace cukrovky. Čím méně je retinopatie 
pokročilá, tím je riziko zvratu menší. Prudký pokles hladiny glyko-

vaného hemoglobinu je hlavním rizikovým faktorem pro vznik EW 
syndromu. Důležité je vědět, že se tento stav může objevit jak u DM 
1. typu, tak i u DM 2. typu.

Doporučený postup při předpokládaném rychlém poklesu 
glykémie

� Středně pokročilá neproliferativní DR: oftalmologická kont-
rola každé 2–3 měsíce

� Pokročilá neproliferativní DR a rozvíjející se proliferativní 
DR: panretinální fotokoagulace 

� Diabetická makulopatie: provést fluorescenční angiografii, 
případně následně laserovou fotokoagulaci

Tam, kde je to možné, by se měl diabetolog snažit těžce dekom-
penzovaného diabetika kompenzovat pozvolna, zvláště je-li glykovaný 
hemoglobin vyšší než 10 %. Optimální by bylo snižovat glykémii 
o 2 mmol/l za měsíc. V žádném případě nesmí být toto riziko pří-
činou oddalování intenzifikované terapie! Výsledky dlouhodobých 
studií prokázaly, že intenzifikovaná léčba výrazněji snižuje riziko 
komplikací ve srovnání s konvenční léčbou!

Závěr: 
Komplexní léčebně preventivní postupy, které zahrnují intervenci 

rizikových faktorů (hyperglykémie, hypertenze, dyslipidémie), aktiv-
ní screening DR a specializovanou oftalmologickou léčbu, redukují 
riziko úplné ztráty zraku o více než 90 %!
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Pokyny pro autory

Texty  

1. Redakce přijímá texty v českém nebo slovenském jazyce. Článek by měl být 

napsán v souladu s pravidly českého, resp. slovenského pravopisu.

2. Texty zasílejte v elektronické podobě na disketě, CD-R nebo e-mailem, vy-

tvořené v textových editorech Microsoft Word nebo T602. Soubory vytvořené 

v jiných textových editorech je třeba konzultovat s redakcí.

3. Současně s elektronickou podobou je třeba dodat i vytištěnou podobu článku 

(kazuistiky), jen pokud článek obsahuje tabulky, grafy nebo složitější vzorce.

4. Maximální ani minimální délka textu není stanovena, optimální je rozsah 4–8 

normostran textu.

5. Za normostranu textu je redakcí zvolena norma 30 řádek na stránku a 80 

úhozů na řádku. 

6. V textu nepoužívejte rámečky, makra ani další grafické prvky, neprovádějte 

grafickou úpravu textu (nepoužívejte různé styly), text zarovnávejte pouze 

vlevo.

7. Stránky číslujte, mezi odstavci nevynechávejte řádky.

8. Nepoužívejte podtržený text, zvýrazňujte tučným písmem nebo kurzívou, 

nepoužívejte text s proloženými mezerami mezi p í s m e n y. Používejte kulaté 

závorky (nenahrazujte je lomítkem), nepište velká PÍSMENA v nadpisech.

9. Speciální symboly, řecká písmena je třeba vyznačit v tištěné podobě textu, 

případně je napsat ručně na okraj textu (neobsahuje-li je znaková sada vašeho 

PC). 

10. V případě použití zkratek je třeba vyhotovit seznam a vysvětlení zkratek. 

Nejlépe je zkratkám se vyvarovat.

Grafy, obrázky, tabulky, schémata
1. V textu vyznačte místo pro zařazení obrázku (tabulky, grafu) textem „Tabulka 

č. XY: Název tabulky“.

2. Obrázky přijímáme v tištěné podobě jako kvalitní černobílé i barevné foto-

grafie, kvalitní výtisky černobílých laserových tiskáren nebo v elektronické 

podobě. Ideální velikost obrázku (podkladu) je 13×18 cm, u obrázků je nutno 

počítat s tím, že bude zmenšen podle sazby textu.

3. U obrázků je potřeba vyznačit autorství, není možno zařadit obrázky, ke 

kterým autoři článku nemají autorská práva.

 

Struktura kazuistiky  
1. Název kazuistiky, jména autorů a jejich pracoviště

2. Souhrn

3. Úvod

4. Kazuistika

5. Diskuse

6. Závěr

7. Literatura

ad 1. Název je limitován – doporučujeme max. 100 znaků včetně mezer, v ideálním 

případě vystihuje obsah kazuistiky. Jména autorů jsou uváděna v pořadí 

zvoleném autory. U autorů je uvedeno jejich pracoviště, v závěru kazuistiky 

je uveden kontakt na prvního z autorů, event. zvoleného autora (podle volby 

autora adresa nebo e-mailový kontakt). Imprimatur vedoucího pracoviště 

není vzhledem k charakteru publikovaných článků (kazuistiky) striktně 

vyžadován, redakce jej uvítá.

ad 2. Souhrn by měl ve 2–8 řádkách shrnout obsah kazuistiky. Anglický překlad 

není nutný, v případě potřeby jej zajistí redakce. Součástí souhrnu musí být 

i přehled klíčových slov.

ad 3. Úvod by měl uvést obecně problematiku, ke které se kazuistika vztahuje, např. 

obecný popis syndromu, prevalenci, úroveň poznání této problematiky…

ad 4. Kazuistika by měla být věnována vlastnímu popisu případu.

ad 5. Diskuse by měla zaujímat stanovisko ke kazuistice případně k postupům 

léčby obdobných případů obecně.

ad 6. Závěr pak shrnuje výsledky kazuistiky a diskuse do krátkého resumé.

ad 7. Literatura by měla obsahovat jen základní nebo použité prameny. Citační 

norma nakladatelství GEUM je: 

a) pro časopisy: Příjmení, J. Název práce. Název časopisu 3, 1: 15–23, 2002.  

(Název časopisu a jeho ročník, číslo časopisu: čísla stran, rok vydání.)

b) pro knihy: Příjmení, J. Název knihy. Místo vydání: Nakladatelství, rok 

vydání.

 

Autorský honorář  
1. Autorský honorář je dle ceníku nakladatelství vyplácen (pro autorský tým) 

na účet nebo adresu prvního z autorů. Podmínkou proplacení je uzavření 

autorské smlouvy a uvedení potřebných údajů. 

2. První z autorů prohlašuje čestným prohlášením, že ostatní členové autorského 

týmu souhlasí s publikací článku. Autorská práva na článek je možno poskyt-

nout jinému jen se souhlasem nakladatelství GEUM. Autor (autoři) musí 

vlastnit autorská práva (být autorem nebo mít svolení) i ke všem předaným 

přílohám článku – kazuistiky (obrázky). 

3. Redakce si vyhrazuje provést gramatické, případně i stylistické úpravy textu.

4. Poskytnuté kazuistiky mohou být před publikací poskytovány k recenznímu 

řízení případně k připomínkování.

5. Po redakčním zpracování je kazuistika zasílána prvnímu z autorů k autorské 

korektuře. Korektury není možno využívat ve větší míře k dodatečným změ-

nám textu.

6. Redakce má právo odmítnout nabídnuté články pokud nezapadají do kon-

cepce časopisu. 

7. Reklamní články vypracované na žádost farmaceutických či jiných společností 

publikuje redakce jen s označením „PR“ (public relation) jako placenou 

inzerci.

8. První autor obdrží 5 kusů autorských výtisků.

Návrh autorských honorářů
Honorář za 1 normostranu kazuistiky: 400 Kč.

Za normostranu textu je redakcí zvolena norma 2 400 úhozů.

Z honoráře do celkové výše 7 000 Kč/měsíc je nakladatelstvím stržena a odvedena 

srážková daň 15 %.

Kontakt  
Redakce Kazuistiky v diabetologii

Nakladatelství GEUM

Nádražní 66, 513 01 Semily

tel.: 00420 721 639 079 (Mgr. Karel Vízner – šéfredaktor)

fax: 00420 481 312 858

e-mail: geum@geum.org; http://geum.org/diakazuistiky
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Spasitel nebo škůdce
Postavení kyseliny acetylsalicylové v primární prevenci 
diabetiků ve světle recentních studií JPAD a POPADAD

Studie JPAD
Originální publikace:
Ogawa, H., Nakayama, M., Morimoto, T., Uemura, S., Kanauchi, M., Doi, N., Jinnouchi, H., 
Sugiyama, S., Saito, Y.; for the Japanese Primary Prevention of Atherosclerosis With Aspirin for 
Diabetes (JPAD) Trial Investigators. 
Low-dose aspirin for primary prevention of atherosclerotic events in patients with type 2 diabetes: 
a randomized controlled trial. 
(Nízké dávky aspirinu v primární prevenci aterosklerotických příhod u pacientů s diabetem 2. typu)
JAMA 300, 18: 2134–2141, 2008. (Epub 2008 Nov 9)

Realizace studie: 6 let (2002–2008)

Design: multicentrická, prospektivní, randomizovaná, 
otevřená studie se zaslepeným endpointem

Počet pacientů: 2 539

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 2. typu

� kyselina acetylsalicylová

� ateroskleróza

� antiagregancia

� makroangiopatie

� primární prevence

Key words:

� type 2 diabetes mellitus

� acetylsalicylic acid

� atherosclerosis

� antiaggregants

� macroangiopathy

� primary prevention

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

Cíl: 

Prozkoumat účinnost nízkých dávek kyseliny acetylsalicylové 
(ASA) v primární prevenci aterosklerotických příhod u pacientů 
s diabetes mellitus 2. typu.

Metodika: 
2 539 osob s diabetem 2. typu bez známého aterosklerotického 

postižení bylo náhodně zařazeno do skupiny dostávající nízké dávky 
ASA (81 nebo 100 mg denně) nebo do skupiny bez ASA. Primárním 
endpointem byly aterosklerotické příhody zahrnující fatální nebo 
nefatální koronární příhody, fatální a nefatální mozkové příhody a pe-
riferní onemocnění tepen. Sekundární endpointy studie tvořily všechny 
jednotlivé primární endpointy, jejich kombinace a celková mortalita. 

Výsledky: 

Během sledování se vyskytlo celkem 154 „aterosklerotických“ 
příhod, z toho 68 v skupině léčené pomocí ASA (13,6 na 1 000 osob-
-let) a 86 v skupině bez ASA (17 na 1 000 osob-let); (hazard ratio 
(HR) 0,80; 95% interval spolehlivosti (CI): 0,58–1,10; log-rank test, 
p=0,16). Kombinovaný endpoint složený z fatálních koronárních a ce-
rebrovaskulárních příhod se vyskytl u 1 pacienta (mozková příhoda) 
v skupině dostávající ASA a u 10 pacientů (5 fatálních infarktů myo-
kardu a fatálních mozkových příhod) v skupině bez ASA (HR 0,10; 
95% CI: 0,01–0,79; p=0,0037). Celková mortalita v skupině léčené 
ASA činila 34 osob, v skupině bez ASA to bylo 38 osob (HR 0,90; 
95% CI: 0,57–1,14; log-rank test, p=0,67). Výskyt kombinovaného 
endpointu (hemoragická cévní mozková příhoda a gastrointestinální 
krvácení) se mezi oběma skupinami signifikantně nelišil.

Tab. č. 1: Výsledky studie JPAD

skupina ASA skupina bez ASA HR (95% CI) P hodnota

primární endpoint 68 (5,4 %) 86 (6,7 %) 0,80 (0,58–1,10) 0,16

koronární/cerebrovaskulární mortalita 1 (0,08 %) 10 (0,8 %) 0,10 (0,01–0,79) 0,0037

fatální+nefatální IM 28 (2,2 %) 35 (2,7 %) 0,81 (0,49–1,33) 0,40

fatální+nefatální CMP 28 (2,2 %) 32 (2,5 %) 0,84 (0,53–1,32) 0,44
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Závěry: 

Nízké dávky kyseliny acetylsalicylové podávané v rámci primár-
ní prevence pacientům s diabetem 2. typu nevedly k signifikantní 
redukci rizika kardiovaskulárních příhod (primární a sekundární 
endpointy), s výjimkou fatálních koronárních a cerebrovaskulárních 

příhod. Příznivý efekt nízkých dávek ASA byl naznačený rovněž 
v podskupině pacientů starších 65 let (p=0,047). Zaznamenán byl 
nepatrný nárůst případů závažného gastrointestinálního krvácení 
(u 4 pacientů ve skupině dostávající ASA bylo nutné podání trans-
fuze), na rozdíl od incidence mozkového krvácení, která se u obou 
skupin nelišila.

Studie POPADAD
Originální publikace:
Belch, J., MacCuish, A., Campbell, I., Cobbe, S., Taylor, R., Prescott, R., Lee, R., Bancroft, J., 
MacEwan, S., Shepherd, J., Macfarlane, P., Morris, A., Jung, R., Kelly, C., Connacher, A., Peden, 
N., Jamieson, A., Matthews, D., Leese, G., McKnight, J., O’Brien, I., Semple, C., Petrie, J., Gordon, 
D., Pringle, S., MacWalter, R.; Prevention of Progression of Arterial Disease and Diabetes Study 
Group; Diabetes Registry Group; Royal College of Physicians Edinburgh.
The prevention of progression of arterial asymptomatic peripheral arterial disease and diabetes 
(POPADAD) trial: factorial randomised placebo controlled trial of aspirin and antioxidants in 
patients with diabetes and asymptomatic peripheral arterial disease.
(Prevence progrese asymptomatického periferního onemocnění tepen: randomizovaná, placebem 
kontrolovaná studie léčby aspirinem (k. acetylsalicylovou) a antioxidanty u pacientů s diabetem 
a asymptomatickým periferním onemocněním tepen)
BMJ 2008 Oct 16;337:a1840. doi: 10.1136/bmj.a1840

Realizace studie: 1 rok (celkové trvání studie 3 roky)

Design: multicentrická, kontrolovaná, dvojitě zaslepená studie 
s 2×2 faktoriálním designem

Počet pacientů: 1 276

Klíčová slova:

� diabetes mellitus 2. typu

� kyselina acetylsalicylová

� antioxidanty

� ateroskleróza

� antiagregancia

� makroangiopatie

� ischemická choroba 
dolních končetin

� primární prevence

Key words:

� type 2 diabetes mellitus

� acetylsalicylic acid

� antioxidants

� atherosclerosis

� antiaggregants

� macroangiopathy

� peripheral arterial disease

� primary prevention

Cíl: 

Posoudit, zda je léčba kyselinou acetylsalicylovou (ASA) a an-
tioxidanty samostatně nebo v kombinaci účinnější v redukci počtu 
kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetem a asymptomatickým 
periferním onemocněním tepen než placebo. 

Metodika: 
1 276 dospělých ve věku 40 let a více s diabetem 1. nebo 2. typu 

a indexem kotník-rameno (ABI – ankle brachial pressure index) 
0,99 nebo méně, ale bez symptomatického kardiovaskulárního one-
mocnění, bylo přiřazeno do skupin dostávajících 100 mg ASA plus 
antioxidant denně (n=320), ASA plus placebo (n=318), placebo plus 
antioxidant (n=320), nebo placebo plus placebo (n=318). Sledovány 
byly 2 základní složené endpointy: 1. úmrtí v důsledku ischemické 
choroby srdeční (ICHS) nebo mozkové příhody (CMP), nefatální 
infarkt myokardu nebo CMP a amputace nad kotníkem v důsledku 
kritické končetinové ischemie a 2. úmrtí v důsledku ischemické 
choroby srdeční (ICHS) nebo mozkové příhody (CMP).

Výsledky: 

Mezi ASA a antioxidanty nebyla nalezena žádná interakce. 
Celkově se u osob dostávajících ASA vyskytlo 116 z 638 primárních 
příhod ve srovnání se 117 z 638 ve skupině bez ASA (18,2 % vs. 
18,3 %): HR 0,98; 95% CI: 0,76–1,26. 

Ve skupině léčené ASA došlo ke 43 úmrtím v důsledku ische-
mické choroby srdeční nebo cévní mozkové příhody ve srovnání s 35 
úmrtími ve skupině bez ASA (6,7 % vs. 5,5 %): HR 1,23; 95% CI: 
0,79–1,93. Výskyt primárních příhod ve skupině dostávající antio-
xidanty byl 117 z 640 (18,3 %) ve srovnání se 116 z 636 (18,2 %) ve 
skupině bez antioxidační léčby: HR 1,03; 95% CI: 0,79–1,33. Počet 
úmrtí v obou skupinách činil 42 (6,6 %), resp. 36 (5,7 %): HR 1,21; 
95% CI: 0,78–1,89l.

Závěry: 
Studie neprokázala význam podávání kyseliny acetylsalicylové 

nebo antioxidantů v primární prevenci kardiovaskulárních příhod 
a mortality u studované populace osob s diabetem.

STUDIE JPAD A POPADAD
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s ASA
n= 638

bez ASA
n=638

HR (95% CI) P hodnota

malignity 53 (8,3 %) 68 (10,7 %) 0,76 (0,52–1,11) 0,15

krvácení z GIT 28 (4,4 %) 31 (4,9 %) 0,90 (0,53–1,52) 0,69

gastrointestinální symptomy (včetně dyspepsie) 73 (11,4 %) 94 (14,7 %) 0,77 (0,55–1,08) 0,081

arytmie 55 (8,6 %) 47 (7,4 %) 1,19 (0,79–1,78) 0,41

alergické reakce 72 (11,3 %) 64 (10,0 %) 1,14 (0,80–1,63) 0,47

Komentář:

Význam studií JPAD a POPADAD tkví zejména v tom, že se jed-
ná o první primárně preventivní studie s kyselinou acetylsalicylovou 
(ASA), která zkoumala pouze pacienty s diabetem. Při interpretaci 

výsledků je ovšem potřeba přihlédnout k poměrně nízkému celko-
vému výskytu příhod (pouze 17 ve studii JPAD), což oslabuje jejich 
statistickou sílu a výpovědní hodnotu. Příčinou této skutečnosti 
bude pravděpodobně významný pokrok dosažený v zemích s dobrou 
zdravotní péčí v posledních letech (lepší kontrola hypertenze, vyšší 
využití statinů v léčbě dyslipidémií atd.). Populace obou studií tak 
byla patrně příliš zdravá na to, aby na ní bylo možno plně prokázat 
angioprotektivní potenciál ASA (na rozdíl např. od studie ACCORD, 
která utrpěla zkoumáním populace příliš staré, rizikové a „prolezlé“ 
aterosklerózou). Další výhrady lze uplatnit k designu studie JPAD, 
který postrádal placebovou větev, což autoři vysvětlují nutností 
respektovat platnou japonskou legislativu. K potvrzení trendů na-
značených v obou studiích bude zřejmě zapotřebí provedení dalších 
rozsáhlejších studií a bylo by patrně chybou považovat výsledky obou 
studií za jednoznačný průkaz nedostatečného efektu ASA u diabeti-
ků. Opatrnost je však na místě, protože kyselina acetylsalicylová nemá 
ideální bezpečnostní profil (Derry et Loke 2000), a tak může být její 
paušální použití u stále rostoucí diabetické populace přílišným hazar-
dem s rizikem krvácivých komplikací, zejména pokud by její podávání 
nemělo aditivní protektivní efekt k léčbě statiny. Nová data k tomuto 
tématu mohou přinést již probíhající studie ASCEND (A Study of 
Cardiovascular Events in Diabetes) a ACCEPT-D (Aspirin and 
Simvastatin Combination for Cardiovascular Events Prevention Trial 
in Diabetes), které zahrnují více než 15 000 účastníků. 

Tab. č. 2: Vliv podávání ASA na sledované endpointy

s ASA
n= 638

bez ASA
n=638

HR (95% CI) P hodnota

Primární endpointy

kombinovaný endpoint 116 (18,2 %) 117 (18,3 %) 0,98 (0,76–1,26) 0,86

fatální IM nebo CMP 43 (6,7 %) 35 (5,5 %) 1,23 (0,79–1,93) 0,40

Sekundární endpointy

celková mortalita 94 (14,7 %) 101 (15,8 %) 0,93 (0,71–1,24) 0,63

fatální IM 35 (5,5 %) 26 (4,1 %) 1,35 (0,81–2,25) 0,24

fatální CMP 8 (1,3 %) 9 (1,4 %) 0,89 (0,34–2,30) 0,80

nefatální IM 55 (8,6 %) 56 (8,8 %) 0,98 (0,68–1,43) 0,93

nefatální CMP 29 (4,6 %) 41 (6,4 %) 0,71 (0,44–1,14) 0,15

amputace nad kotníkem 11 (1,7 %) 9 (1,4 %) 1,23 (0,51–2,97) 0,64

Tab. č. 3: Vliv podávání ASA na výskyt nežádoucích příhod 

IM – infarkt myokardu, CMP – cévní mozková příhoda, GIT – gastrointestinální trakt, HR – hazard ratio, OR – odds ratio, CI – confidence interval, ASA – kyselina acetylsalicylová

STUDIE JPAD A POPADAD

Obr. č. 1: Srovnání výskytu kardiovaskulárních příhod resp. morta-
lity u obou skupin
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Podávání kyseliny acetylsalicylové v rámci primární i sekundární 
prevence aterosklerotických komplikací bylo doposud součástí vět-
šiny doporučených postupů pro léčbu osob s diabetem. Vzhledem 
k nejednoznačným výsledkům obou studií, které jsou v souladu s pře-
dešlou metaanalýzou (ATC 2002) poukazující na slabší preventivní 
potenciál ASA u diabetiků ve srovnání s nediabetiky, patrně dojde 
k přehodnocení postavení ASA v léčbě diabetické populace, zejména 
u osob bez manifestního kardiovaskulárního či cerebrovaskulárního 
postižení. Prozatím by ale mělo být rozhodování o preskripci ASA pro 
diabetiky v primární prevenci založeno na individuálním zhodnocení 
rizikového profilu konkrétního pacienta a rezervováno pouze pro 
osoby, u kterých výhody léčby ASA významně převýší riziko jejích 
nežádoucích účinků.

MUDr. Tomáš Edelsberger
Diabetologická ambulance
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
I. P. Pavlova 9, 794 01 Krnov
e-mail: edelsberger@seznam.cz

STUDIE JPAD A POPADAD
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DiaZpravodaj.cz

Nakladatelství Geum a jím vydávané časopisy jsou partnery 
řady internetových projektů, v oblasti diabetologie jsou to např. 
portály ediabetes.cz a dm2t.cz. Nyní navázalo spolupráci také 
s DiaZpravodajem, který představuje další formu poskytování, 
resp. získávání informací; nakolik bude zajímavá a perspektivní, 
to jistě vbrzku zhodnotí sami čtenáři.

(bag)

Spektrum zdrojů odborných informací o diabetes mellitus 
rozšířil na sklonku letošního roku elektronický dvouměsíčník 
DiaZpravodaj. Je určen odborné lékařské veřejnosti a objednat 
jej lze zdarma na internetové stránce www.diazpravodaj.cz (stačí 
vyplnit e-mailovou adresu, na kterou bude DiaZpravodaj násled-
ně zasílán). Projekt je podporován společností Novo Nordisk.

První vydání (listopad–prosinec 2008) představilo rubriky, 
s nimiž by se čtenáři měli setkávat pravidelně:

Aktuálně z diabetologie – úvodní část DiaZpravodaje je vě-
nována novinkám a aktuálním informacím z oboru. V tomto 
vydání najdete články Studie 4T a Nové technologie v léčbě 
diabetu 1. typu.

Edukace a psychologická péče – náplní rubriky je tentokrát 
přehledová staX Diabetes mellitus – psychosomatické onemocnění 
a dále příspěvek odkazující na síX ambulancí poskytujících psycho-
logickou péči pro diabetiky (tzv. „pevné body“).

Kazuistiky – zde by čtenáři měli pravidelně nacházet zajímavé 
případy z diabetologické praxe (tématem dvou publikovaných 
kazuistik je poněkud netypické zneužití inzulínu při sebevražed-
ných pokusech).  

Kalendář akcí přináší stručný přehled českých i mezinárodních 
kongresů a dalších odborných setkání (uveden je vždy termín, 
místo konání a kontakty).

Diabetologie na internetu – závěr DiaZpravodaje patří vybra-
ným odkazům na tuzemské i zahraniční webové stránky.

zpráva

www.geum.org/diakazuistiky

K
L

I
N

IC
K

É
 S

T
U

D
I

E
 V

 D
I

A
B

E
T

O
L

O
G

I
I

KazuDia_4-08.indd   18 17.12.2008   11:31:22



19KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 4/2008 

Zpráva ze sympozia

IX. minisympozium diabetes mellitus 
– oční komplikace
Praha, 17. října 2008

Tomáš Sosna

Dne 17. října proběhlo pravidelné sympozium zabývající se oč-
ními komplikacemi diabetu. V jeho organizaci se pravidelné střídá 
IKEM Praha, subkatedra diabetologie IPVZ Praha a Oční klinika 
LF UP a FN Olomouc.

Letos poprvé se sympozium konalo mimo prostory IKEM, ve 
velmi příjemném prostředí Autoklubu Praha v Opletalově ulici. 
Hlavním tématem letošního setkání byly rizikové faktory diabetické 
retinopatie (DR). 

Keynote lecture: Diabetic Retinopathy – The unmet medical 
need měl přednést současný předseda Evropské asociace pro stu-
dium diabetických očních komplikací (EASDec), prof. Pierre-Jean 
Guillausseau, přednosta endokrinologické kliniky Lariboisière v Pa-
říži. Bohužel se pro akutní onemocnění omluvil, ale svoji přednášku 
poslal. O její interpretaci se pokusil doc. Sosna. V úvodu přednášky 
se zmínil o drastickém zvyšování počtu nemocných diabetem ve 
světě – především v Americe, Asii a na Středním východě, kde se 
očekává do roku 2025 téměř dvojnásobný nárůst. Dále zdůraznil 
závažné ekonomické dopady tohoto onemocnění, které jen v USA 
ročně představují (včetně diabetických komplikací) úctyhodnou 
sumu 10 071 dolarů na jednoho pacienta. Terminální stadium diabe-
tické nefropatie pak spolkne ročně 46 207 dolarů, amputace dolních 
končetin u diabetika si vyžádá částku 31 225 dolarů a slepota sumu 
1 911 dolarů za rok. Kromě toho doc. Sosna hovořil o nutnosti tý-
mového přístupu k diagnostice a léčbě DR, kterého se musí v rámci 
screeningu účastnit diabetologové, endokrinologové, praktičtí lékaři, 
oftalmologové a edukační sestry. Je jejich povinností znát stadia DR 
a diabetické makulopatie, terminologii DR, doporučené termíny 
kontrol i způsoby léčby. Pacienta je třeba poučit o tom, že existuje 
efektivní prevence a léčba DR, přičemž časná detekce a intervence 
je kruciální otázkou. Připomněl studii DCCT (Diabetes Control and 
Complications Trial), která říká, že intenzifikovaný inzulínový režim 
redukuje o 54 % riziko progrese středně pokročilé neproliferativní 
DR, o 47 % riziko vývoje pokročilé neproliferativní DR a o 56 % sni-
žuje potřebu laserové terapie. Hovořil také o studii UKPDS (United 
Kingdom Prospective Diabetes Study), kde zdůraznil fakt, že snížení 
hladiny glykovaného hemoglobinu intenzifikovaným inzulínovým 
režimem v průměru o 1 % vedlo u nemocných diabetem 2. typu za 11 
roků ke snížení potřeby laserové koagulace DR o 29 %. Akcentoval 
tedy důležitost optimální metabolické kontroly, která je základem 
prevence DR. Zmínil se také o riziku příliš rychlé kompenzace 
diabetu, která u stávající pokročilé formy DR může vyvolat progresi 
nálezu, tzv. syndrom časného normoglykemického zhoršení. Podle 

přednášky prof. Guillausseau dosáhlo ve Francii cílových hodnot 
glykovaného hemoglobinu 26,6 % nemocných, 54,4 % dosáhlo hladin 
v rozmezí 6,5 až 8 % (DCCT) a zbývajících 20 % bylo velmi špatně 
kompenzováno (nad 8 %). Za nejpodstatnější bod péče o nemocného 
diabetem považuje screening.

Druhým sdělením bloku byla přednáška dr. Vráblíka Léčba dys-
lipidémie a diabetická retinopatie. Za jeden z ověřených rizikových 
faktorů vzniku a rozvoje DR označil hyperlipoproteinémii. Upozornil 
na některé prokázané vlivy statinů na DR, jako je inhibice prenylace 
proteinů a angiogeneze a proapoptotický efekt na pericyty. Přes tato 
dílčí zjištění nebyl u statinů prokázán žádný přímý vliv na progresi 
DR. O to zajímavější je výsledek fenofibrátové studie FIELD (Fe-
nofibrate Intervention and Event Lowering in Diabetes). Fenofibrát 
je účinné hypolipidemikum, působící agonisticky na α receptorech 
aktivovaných peroxizomovými proliferátory, které jsou rozhodujícím 
bodem regulace transkripce během metabolismu lipidů, ale i zánětlivé 
reakce. Již interim rozbory poukazovaly na zajímavý vliv fenofibrátu 
na sníženou potřebu laserové terapie u makulárního edému diabeti-
ků 2. typu. Závěrečné analýzy ukázaly, že největší prospěch z léčby 
fenofibrátem měli nemocní s typickou diabetickou dyslipidémií. Ve 
specifické, oftalmologicky zaměřené substudii bylo hodnoceno 1 012 
nemocných. Tato studie prokázala protektivní účinky fenofibrátu na 
rozvoj diabetické retinopatie. 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 % (p=0,015) a celkově o 31 % (p=0,0002). Laser 
per se o 37 % (p=0,0002), pro makulopatii o 36 % (p=0,003), pro 
proliferativní retinopatii celkově o 38 % (p=0,009) a dokonce o 49 % 
(p=0,0003) u pacientů, kteří na počátku studie neměli známky DR! 
Celkově byla progrese DR zpomalena v 79 % případů. Zajímavé je, že 
nebyla prokázána žádná přímá souvislost mezi ovlivněním lipidogra-
mu a ovlivněním retinopatie. Vzhledem k tomu, že zatím není zcela 
jasný mechanismus účinku fenofibrátu na DR, je obtížné stanovit 
indikace k jeho použití. Léčba dislipidémie je zřejmě nepochybnou 
součástí prevence DR.

Předposlední přednášku tohoto bloku s názvem Léčba hyper-
tenze v prevenci a léčbě DR přednesl dr. Bouček. Poukázal na to, 
že krevní tlak má výrazný vliv na retinální cirkulaci. Hypertenze 
způsobuje poškození endotelu retinálních cév a expresi vaskulárního 
endotelového růstového faktoru (VEGF). Navíc u pacientů s diabe-
tem a hypertenzí je snížena schopnost regulovat průtok krve sítnicí 
v důsledku porušené retinální vaskulární autoregulace. Studie pou-
kazují na to, že i při zohlednění dalších faktorů včetně glykovaného 
hemoglobinu, délky trvání DM a albuminurie zvyšuje vyšší systolický 
i diastolický tlak riziko vzniku DR. Přesvědčivé jsou výsledky stu-
die UKPDS, která dokazuje, že těsná kompenzace krevního tlaku 
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vede ke snížení potřeby retinální fotokoagulace o 35 %, ke snížení 
rizika zhoršení retinopatie o 2 úrovně dle ETDRS (Early Treatment 
Diabetic Retinopathy Study), tj. o 34 %, a snížení rizika zhoršení 
zrakové ostrosti o 3 řádky ETDRS, tj. o 47 %. Účinnost je shodná 
u captoprilu i atenololu. Studie EUCLID (EURODIAB Controlled 
Trial of Lisinopril in Insulin-Dependent Diabetes Mellitus) kvůli 
problému s významně nižší vstupní hodnotou glykovaného hemoglo-
binu ve skupině s lisinoprilem proti placebu nepřinesla jednoznačné 
odpovědi. Ani výsledky candesartanové studie DIRECT (DIabetic 
REtinopathy Candesartan Trials Programme) nejsou zcela průkaz-
né. Dr. Bouček na závěr shrnul doporučení pro léčbu hypertenze 
u nemocných diabetem do následujících bodů:

1. Nefarmakologické postupy, zejména redukce hmotnosti 
a snížení příjmu soli u DM 2. typu

2. Cílové hodnoty TK <130/80 mmHg
3. Použitelné jsou všechny třídy antihypertenziv; obvykle je ale 

nutná kombinovaná léčba minimálně dvěma preparáty
4. Existují specifické výhody blokátorů systému renin-angiotensin 

(ACEI nebo AT1 blokátory) jako léčiv první volby pro mono-
terapii i do kombinací

5. Měřit tlak i v poloze vstoje vzhledem k vyššímu riziku ortosta-
tické hypotenze 

K dosažení cílových hodnot je tedy většinou nutná kombinova-
ná terapie. Léky první volby jsou ACE-inhibitory/AT1 blokátory, 
léky druhé volby diuretika nebo kalciové blokátory, léky třetí volby 
beta-blokátory, centrálně působící nebo periferní sympatolytika, 
přímá vazodilatancia. Upozornil na význam domácího monitorování 
krevního tlaku pro detekci maskované hypertenze, jejíž výskyt je 
u nemocných s diabetem vysoký (47 %). Hypertenze je tak nezávislým 
rizikovým faktorem vzniku i progrese diabetické retinopatie a snížení 
krevního tlaku má významný preventivní a léčebný efekt. Podstatným 
sdělením přednášky bylo také upozornění na nutnost nefarmakolo-
gické intervence, tedy redukce hmotnosti a redukce soli. 

V tomto bloku zazněla ještě přednáška prof. Škrhy Diabetes 
mellitus – Epidemiologické šetření v České republice 2002–2006. 
Primárním cílem této epidemiologické studie, provedené na repre-
zentativním vzorku nemocných, bylo porovnat stav diabetu u paci-
entů vyšetřovaných v roce 2006 se stavem v roce 2002 a dále získat 
aktuální údaje o naplňování standardů péče o diabetes v roce 2006 
a mít tak k dispozici data pro další jednání s MZ ČR a zdravotními 
pojišXovnami o zajištění péče o diabetiky v ČR. Z výsledků studie 
vyplývá, že mírné zlepšení glykémií nalačno a nevýrazné zlepšení 
postprandiálních hodnot u DM 1. typu nevedlo ke změnám HbA1c. 
Relativní nárůst výskytu diabetických komplikací je částečně pod-
míněn prospektivním sledováním stejných pacientů. Zintenzívnila 
se farmakoterapie diabetiků 2. typu a zároveň se zlepšila kompen-
zace krevního tlaku a profilu lipidů v důsledku častějšího použití 
farmakoterapie. Ze studie vyplývá jednoznačný závěr, že dosažení 
lepších výsledků včetně nižšího výskytu komplikací bude možné při 
intenzivnější léčbě rizikových faktorů.

Další blok otevřela prof. Pelikánová přednáškou Hyperglykémie 
a riziko DR – novinky v léčbě diabetu 2 typu. Ve svém sdělení upo-
zornila na fakt, že pokles funkce beta buněk závisí na způsobu léčby 
diabetu 2. typu a má lineární charakter korelující s délkou trvání DM. 
Hoorn studie poukázala na zvyšující se prevalenci retinopatie od 
poruch glukózové homeostázy přes recentní diabetes až po diagnos-
tikovaný diabetes (odds ratio 1,23–4,72 ). Připomenula studie EDIC 

(Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications), DCCT, 
ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax 
and Diamicron MR Controlled Evaluation), UKPDS, poukazující 
na léčbu hyperglykémie, která redukuje riziko mikrovaskulárních 
komplikací včetně DR, a to nezávisle na volbě zvoleného prostřed-
ku. Jako zajímavé se ukazují dlouhodobé výsledky UKPDS studie, 
která srovnává vliv konvenční a intenzifikované léčby (sulfonylurea 
v kombinaci s inzulínem) na hladinu glykovaného hemoglobinu. Za-
tímco v prvních deseti sledovaných letech je intenzifikovaná terapie 
účinnější a snižuje výrazně hladinu glykovaného hemoglobinu, po 
dvaceti letech léčení je jeho hladina u obou typů terapie téměř shodná. 
Včasná kompenzace ale z dlouhodobého hlediska snižuje riziko dia-
betických komplikací. Dále pak podtrhla cíle léčby diabetu: glykémie 
nalačno 4–6 mmol/l; glykémie postprandiální 5–7,5 mmol/l; HbA1c 
<4,5 % (IFCC); krevní lipidy: celkový cholesterol <4,5 mmol/l, LDL 
cholesterol <2,5 mmol/l (muži), resp. <2,0 mmol/l (ženy), HDL 
cholesterol >1 mmol /l (muži), resp. >1,2 mmol/l (ženy), triglyceridy 
<1,7mmol/l; krevní tlak <130/80 mmHg (při mikroalbuminurii u DM 
1. typu či proteinurii >1 g/24 hod u DM 2. typu <125/75 mmHg); 
body mass index <27 kg/m2; obvod pasu <80 cm (ženy), resp. <94 cm 
(muži). Léčba diabetu je tedy založena především na režimových 
opatřeních, na léčbě hyperglykémie, dyslipoproteinémie, hypertenze, 
obezity, antiagregační léčbě a ovlivnění endoteliální dysfunkce. Prof. 
Pelikánová hovořila také o mechanismu účinku thiazolidindionů, 
pioglitazonu a rosiglitazonu. Zdůraznila nevhodnost kombinace 
rosiglitazonu a inzulínu a rosiglitazonu s nitráty. Závěrem shrnula 
léčebný algoritmus u nemocných diabetem 2. typu s obezitou a nor-
málním BMI.

Prof. Rušavý v přednášce Novinky v léčbě diabetu 1. typu po 
historiografii léčby inzulínem, kde se zmínil o časových milnících 
v jeho používání, připomenul důležitý fakt, že zatímco neprolife-
rativní diabetická retinopatie nezvyšuje mortalitu, proliferativní 
retinopatie mortalitu jednoznačně zvyšuje, zvláště pak v kombinaci s 
proteinurií. Hovořil o výhodách dávkovačů inzulínu a předplněných 
dávkovačů na jedno použití oproti stříkačkám a jehlám. Výhody vidí 
především v přesném dávkování, ve snazší edukaci, lehčí obsluze a tím 
i ve vyšší adherenci k léčbě a dalším zlepšení kvality života. V České 
republice je ale stále vysoké procento pacientů používajících injekční 

Prof. Pelikánová a doc. Sosna předsedají prvnímu bloku předná-
šek, příspěvek dr. Boučka se týkal terapie hypertenze v prevenci 
a léčbě DR
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stříkačky. Zdůraznil důležitost selfmonitoringu pro kompenzaci 
diabetu a jeho vztah ke zlepšení hladin glykovaného hemoglobinu. 
Dalším krokem vpřed je kontinuální monitor glykémií v reálném 
čase s alarmy hypo- a hyperglykémií (Guardian). Léčbu inzulínovou 
pumpou v České republice používá 52 pracovišX a celkem je tímto 
způsobem léčeno 2 473 pacientů. Pumpou je léčeno 88,4 % nemoc-
ných diabetem 1. typu a 8,1 % diabetiků 2. typu. Hlavním důvodem 
převedení pacientů na léčbu inzulínovou pumpou je dekompenzace 
diabetu (61,1 %), dále pak neuropatie (21 %), hypoglykémie a down 
fenomén (18 %), komplikace diabetu a přání pacienta (13 %, resp. 
14 %). Na grafu prof. Rušavý demonstroval zlepšení kompenzace 
diabetu po zavedení pumpy – po šesti letech léčby se snížila hodnota 
glykovaného hemoglobinu téměř o 2 % na 6,7 %. Léčebnou realitou je 
glukózový senzor, připojený k pumpě Paradigm REAL-TIME, který 
může být zaveden až tři dny a je schopen provést až 288 měření za 
den. V závěru přednášky nastínil budoucnost léčby diabetu.

Další přednáška s názvem Oční rizikové a protektivní faktory 
diabetické retinopatie se zabývala vlivem samotného oka na vznik 
a rozvoj DR. Doc. Sosna v ní seznámil auditorium s nejčastěji 
uváděnými protektivními faktory DR, kterým jsou chorioretinální 
jizvení, retinální a makulární dystrofie, amblyopie, zadní ablace 
sklivce, anisometropie, myopie, glaukom, okulární tumor, předchozí 
záření a laserové ošetření, trauma a ztráta sklivce. Podstatou pro-
tektivity většiny uvedených faktorů je ztráta ganglionárních buněk 
spojená s atrofií zrakového nervu a tím i s redukcí metabolických 
nároků a následně sníženou oxygenací sítnice. Zároveň je snížen 
průtok krve sítnicí. Snížení ischemických stimulů vede pak k nižší 
tvorbě vasoproliferativní faktorů. Tohoto principu bylo původně 
zcela empiricky využito při laserové léčbě DR. Svou kazuistikami 
dokumentovanou přednášku uzavřel doc. Sosna konstatováním, 
že extraokulární faktory hrají důležitou roli v dispozici k DR, ale 
okulární faktory jsou zřejmě zodpovědné za to, kdy, jak a do jaké 
míry se DR na oku rozvine.

Ve své druhé přednášce doc. Sosna referoval o pravidelném setká-
ní oftalmologické studijní skupiny Evropské asociace pro zkoumání 
diabetických očních komplikací, které se konalo v Amsterodamu, 
a pozval posluchače především z řad diabetologů, kterých na tomto 
setkání ubývá, na 19. konferenci EASDec, která se bude konat v an-
glickém Oxfordu od 22. do 24. května 2009.

Po polední přestávce následoval blok věnovaný oftalmologické 
problematice diabetu.

Zahájil ho dr. Kalvoda přednáškou Význam hladiny glykovaného 
hemoglobinu a dalších klinických faktorů v chirurgické léčbě diabe-
tického makulárního edému. Autoři na vzorku 56 očí 52 diabetiků 
s diagnózou makulárního edému provedli pars plana vitrektomii 
(PPV) asistovanou intravitreální aplikací triamcinolonu s peelingem 
vnitřní limitující membrány a demonstrovali její histopatologické 
zesílení. Toto zesílení mělo souvislost s hladinou glykovaného he-
moglobinu, s věkem, pohlavím a délkou trvání DM. 

V druhé přehledové přednášce Intravitreálně podávaná farmaka 
v léčbě diabetického makulárního edému dr. Fric vyčerpávajícím 
způsobem představil nové farmakologické možnosti léčby tohoto 
onemocnění. Podle něj vzbuzují optimismus studie zabývající se 
vlivem intravitreálního podávání monoklonálních protilátek proti 
vaskulárnímu endotelovému růstovému faktoru (VEGF). Většina 
těchto látek je ve stadiu klinických zkoušek. Poměrně rozšířené je 
také použití intravitreálních steroidů, jako je triamcinolon, při léčbě 

DR. Jejich aplikace však s sebou přináší rizika komplikací, jako je 
glaukom, katarakta, ale i endoftalmitida. 

Prim. Fišer přednesl sdělení Indikace laserové léčby diabetické 
retinopatie (DRS a ETDRS studie). Diabetic Retinopathy Study 
a Early Treatment Diabetic Retinopathy Study jsou studie, které jsou 
dosud platným standardem v léčbě DR. Jejich hlavními výsledky jsou 
následující závěry: Časná fotokoagulace v porovnání s odloženou 
či neprovedenou koagulací snižuje riziko vzniku vysoce rizikové 
formy proliferativní DR; u očí s vysokým rizikem jejího vzniku byla 
provedena panretinální fotokoagulace a předpokládá se, že se snížila 
její četnost. Tento předpoklad není doložen statistikou, vzhledem k 
tomu, že nebylo možné odložit léčbu druhého oka. Časná panretinální 
fotokoagulace snižuje riziko progrese DR a ztráty zraku. Definované 
těžké poškození zraku po 5 letech je u neléčených očí 3,7 %, u očí 
s úplnou panretinální fotokoagulací (full scatter) 2,5 % a u mírné 
panretinální koagulace (mild scatter) 2,7 %. Studie kombinuje dva 
léčebné postupy – mřížkovou a fokální koagulaci, takže není možné 
oddělit jejich jednotlivé efekty. U třetiny očí s makulárním edémem 
následovala po fokální koagulaci panretinální fotokoagulace, která 
stabilizovala stav neproliferativní formy DR. Dlouhodobé riziko 
ztráty zraku u očí s makulárním edémem se včasnou fotokoagulací 
snížilo z 6,5 % na 3,8 %. Časně provedenou fotokoagulací se snižuje 
riziko poškození zraku u klinicky významného makulárního edému 
(KVME). Dle dynamického stavu DR ji lze následně doplnit mírnou 
panretinální fotokoagulací. Časně provedená fokální fotokoagulace 
KVME zvyšuje šanci úpravy zrakových funkcí a snižuje riziko přetr-
vávajícího edému. Při progresi makulárního edému je nutné provést 
časnou fokální koagulaci z periferie směrem k centru makuly, maxi-
málně však do vzdálenosti 300 µm od fovey. Nežádoucí účinky pan-
retinální fotokoagulace lze snížit vhodně zvolenou intenzitou lasero-
vého bodu. Potřeba vitrektomie je signifikantně vyšší u neošetřených 
očí oproti ošetřeným (3,9 % k 2,2 %). Léčba aspirinem neovlivňuje 
DR ani četnost hemoftalmu, není ale také kontraindikací k jeho 
užívání u pokročilých stadií DR z jiného důvodu. Pro zjištění KVME 
a indikaci laserové koagulace není bezpodmínečně nutná fluores-
cenční angiografie. Ke stanovení KVME je nezbytná stereoskopická 
kontaktní či bezkontaktní biomikroskopie. Při fluoroangiografickém 
vyšetření samostatné sáknutí fluoresceinu bez biomikroskopicky 
zjistitelného ztluštění nenaplňuje definici KVME.

Poslední sdělení tohoto bloku s názvem Pars plana vitrektomie 
a její role v řešení komplikací DR přednesl dr. Chrapek. V krásně do-
kumentované přednášce vymezil indikace pro pars plana vitrektomii 
u diabetiků s vysokým makulárním edémem, jehož ošetření lasero-
vou (aX již fokální nebo mřížkovou) koagulací je obtížné a mnohdy 
i nemožné a hrozí při něm iatrogenní poškození makuly. Doporučuje 
v takových případech použití anti-VEGF látek či kortikoidů a PPV 
asistovanou kortikoidy s peelingem limitující membrány. Na vlastním 
velkém souboru pacientů dokládal úspěšnost těchto postupů.

Poslední blok přednášek zahájila dr. Procházková velmi explicitní 
přednáškou Vliv přístupu pacienta a lékaře k diabetické retinopatii 
při DM 1. typu – 3 kazuistiky. Na velmi dobře dokumentovaných 
případech tří pacientů ukázala důležitost osobního přístupu k DR 
– jak v případě pacienta, tak i lékaře. V prvé kazuistice poukázala na 
perfektní spolupráci gravidní pacientky a lékaře a následnou dlou-
hodobou dobrou stabilizaci DM a DR. Ve druhé kazuistice se ptá: 
„kam oční lékař koukal“, když přehlédl již velmi pokročilou formu 
DR, a poslední kazuistiku uzavřela trefně slovy: „komu není rady, 
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tomu není pomoci“ a demonstrovala tragický výsledek nespolupráce 
pacienta s lékařem. 

Prim. Diamantová v přehledové přednášce Dermatologické 
komplikace diabetu seznámila auditorium s nejčastějšími kožními 
komplikacemi. Hovořila o diabetické dermopatii, která postihuje 
až 50 % nemocných diabetem. Necrobiosis lipoidica diabeticorum 
zase může být jedním z časných příznaků nepoznaného juvenilního 
diabetu. Poukázala na souvislost diabetu s granuloma anulare, 
bakteriálními infekcemi a kandidózami. Zmínila se také o lékových 
erupcích, které mohou způsobovat některá perorální antidiabetika, 
ale i inzulíny.

Závěrečnou přednášku s názvem Reálný obraz péče o diabetes 
v České republice dle dat VZP přednesl prof. Kvapil. S využitím data-
báze Všeobecné zdravotní pojišXovny (VZP) se mu podařilo vytvořit 
obraz skutečné péče o diabetiky. V období 2002–2006 bylo v databázi 
VZP zahrnuto celkem 893 260 pacientů s DM. Průměrný věk mužů 
byl 61,2 roku a žen 65,2 roku. V roce 2006 bylo zachyceno celkem 
35 938 nových diabetiků. V témže roce zemřelo 32 663 nemocných 
diabetem. Perorálními antidiabetiky bylo v citovaném období léčeno 
69 % nemocných a 30,4 % bylo léčeno inzulínem. Velmi zajímavým 
údajem je z dat VZP získaný počet vyšetření glykovaného hemoglo-
binu za rok. I když od roku 2002 počet těchto vyšetření mírně stoupá, 
je 297 996 vyšetření v roce 2006 (0,8 vyšetření na 1 pacienta za rok) 
žalostně málo. Více než polovinu těchto vyšetření indikují diabeto-
logové, 25 % internisté, necelé 1 promile oftalmologové a jiní lékaři 
zhruba 16 %. Získaná data svědčí pro to, že diabetes je významnou 

doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc.
Oční ambulance CD IKEM 
Oční oddělení FTN
Vídeňská 800
140 59 Praha 4
e-mail: tomas.sosna@ftn.cz

složkou ve financování zdravotnictví, léčebné trendy odpovídají 
standardům a limity indukované péče pouze zčásti odpovídají za 
rezervy v možnostech zlepšit péči o pacienty s diabetem. V letech 
2009 až 2010 jsou potřebné následující změny: Zavést definování 
standardů kvality péče (standardizace). Zvýšit dostupnost vyšetření 
glykovaného hemoglobinu (také pro ambulance). Pro edukaci rozšířit 
proplácení příslušného kódu, aby byl tento nezávislý systém dostup-
ný také praktickým lékařům. Spolupráci s nimi je třeba posílit tak, 
aby se uvolnily specializované kapacity. Abychom měli k dispozici 
exaktní informace, je nezbytné vybudovat přesnější registr diabetiků. 
Rovněž bude třeba vytvořit prostor pro kvalitní léčbu přenastavením 
limitů indukované péče. Svoji přednášku uzavřel prof. Kvapil hezkým 
mottem pro budoucnost péče o nemocné diabetem: „Synonymem 
plynutí času je změna“. 

Po krátké panelové diskusi pozval doc. Řehák přítomné na X. 
minisympozium, které se bude konat 17. října 2009 v Olomouci.

Silvie Lacigová et al.

Psychologická péče pro pacienty 
s diabetem v České republice.
Je dostatečná?

V říjnu 2000 byla ustavena sedmičlenná pracovní skupina „psychologické aspekty v diabetolo-
gii“, která se rozhodla věnovat zvláštní pozornost problematice psychologické péče o diabetiky. Z ní 
postupně vznikla Sekce psychologie v diabetologii při ČDS. 

Jedním z projektů této sekce je „Začlenění psychiatrické a psychologické péče o diabetiky do Ná-
rodního diabetologického programu“. Jeho součástí je mj. zajištění sítě ambulantních psychologických a psychiatrických pracovišX, 
která budou plně kompetentní v poskytování pomoci diabetikům. Pracoviště této sítě jsou označeny jako tzv. „Pevné body“.

Silvie Lacigová se svými spoluautory ve své útlé knížce představuje tento projekt a rozebírá hlavní problémy a možnosti psycho-
logické péče o diabetiky. V publikaci jsou zařazeny také závěry workshopů z 1. setkání diabetologů, psychiatrů, psychologů a psy-
choterapeutů, které se uskutečnilo v roce 2007 v Praze. Samostatná část je věnována studii DAWN a další pak přehledu pracovišX 
– Pevných bodů v ČR.

Tato knížka je tak dalším krokem k přiblížení pohledu psychologů a diabetologů, usnadnění mezioborové spolupráce nad je-
diným nemocným a různorodými projevy a dopady jediné nemoci a přiblížení potřebné diskuse dalším lékařům, kteří se nemohli 
nebo nemohou účastnit práce této skupiny přímo.

Diabetologické centrum, 1. LF UK a FN Plzeň, 2008. A5, brož., 50 stran.
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Lexikon očního lékařství

Recenze

Lexikon očního lékařství je výkladový slovník určený lékařům a farmaceutům, odborným 
pracovníkům působícím ve zdravotnictví a studentům medicíny a farmacie. Slovník obsahuje 
přibližně 3 000 hesel z oboru očního lékařství a má 650 stran. Hesla jsou doplněna konkrétními 
příklady, zpracována z hlediska teorie a praxe a obsahují názorné ilustrace. Slovník není kon-
cipován jako výuková příručka ani jako návod k diagnostice a léčbě. Jeho cílem je poskytnout 
základní informace o významu a obsahu slov, s nimiž se lze setkat v odborné lékařské literatuře, 
a to nejen české, ale i zahraniční. Proto jsou uváděny i pojmy, které nejsou v české terminologii 
obvyklé. Podobně je uveden větší počet zkratek s nimiž se lze setkat v anglicky psané oftalmo-
logické literatuře. Slovník by měl být pomocníkem ve vyhledávání dalších a hlubších informací. 
Oftalmologická terminologie je užita tak, jak ji lékaři v hovoru i v psané formě užívají. 

Hlavní autorkou lexikonu je prof. MUDr. Eva Vlková, CSc., spoluautory doc. MUDr. Šárka 
Pitrová, CSc., prof. Ing. František Vlk, DrSc. 

Lexikon očního lékařství. Nakladatelství a vydavatelství Prof. Ing. František Vlk, DrSc., ISBN 
978-80-239-8906-9. Váz., 158×230 mm, cena 1 090 Kč+9 % DPH.

Kontakt na nakladatele: Prof. Ing. František Vlk, DrSc., nakladatelství a vydavatelství
Mokrohorská 347/34, 644 00 Brno, e-mail: profvlk@quick.cz

• elektroretinografie (ERG)

Elektroretinografie zaznamenává elektrickou odpověj sítnice 
vyvolanou světlem. Nález na ERG je obecně charakterizován ini-
ciální negativní a-vlnou, kterou vytvářejí fotoreceptory, zatímco 
Müllerovy a bipolární buňky jsou zodpovědné za následnou pozitivní 
b-vlnu. Místem vzniku ERG-potenciálů je pigmentový epitel sítnice, 
receptory a bipolární buňky. Velikost a tvar ERG-křivek závisí na 
intenzitě, délce a barvě fotostimulu a zejména na úrovni adaptace 
oka. Typická ERG-křivka je při nižších jasech reprezentována 
pouze pozitivní vlnou b, při vysokých intenzitách se před vlnou b 
objevuje také negativní vlna a. Základním požadavkem mezinárodní 
srovnatelnosti výsledků je použití perimetrické koule pro osvit celé 
sítnice. Standardní záblesk je krátký (pod 5 ms), xenonové výbojky 
o hodnotě 1,5–3 cd/s/m2. Hlavní uplatnění ERG v klinické praxi je 
zejména u hereditárních sítnicových dystrofií, cirkulačních poruch 
sítnice, diabetické retinopatie, dále při neprůhledných očních médiích 
a u kovových nitroočních tělísek [3]. Na ERG se rozeznává 5 základ-
ních typů odpovědí [7, s. 28]: 1. – tyčinková odpověj; 2. – maximální 
kombinovaná odpověj; 3. – oscilační potenciály (za skotopických 
podmínek); 4. – čípková odpověj; 5. – odpověj na rychle blikající 
podněty (flicker) za fotopických podmínek.

• elektroretinografie multifokální

Multifokální elektroretinografie umožňuje oproti konvenční 
elektroretinografii hodnotit elektrické odpovědi malých částí sítnice 
a výsledky zobrazit ve formě trojrozměrné mapy. Sériové multifokální 
vyšetření umožňuje objektivizovat přirozený či léčbou ovlivněný vývoj 
onemocnění makuly [4, s. 39].

Ukázka:

3-D zobrazení elektrické aktivity buněk oční sítnice (multifokální 
elektroretinografie).

www.geum.org/diakazuistiky
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Januvia rozšiřuje možnosti léčby DM 2. typu
související výskyt hypoglykémií ke zvýšenému riziku úmrtí; těmto 
zjištěním je pak třeba přizpůsobit terapii. 

Prof. MUDr. Kvapil, CSc., MBA, hovořil ve svém příspěv-
ku o pozici sitagliptinu v léčbě DM 2. typu. Představil studie 
prokazující jeho účinnost a bezpečnost a uvedl hlavní přednosti 
tohoto léku – díky fyziologickému mechanismu účinku nezvyšuje 
riziko hypoglykémií, nepodporuje přírůstek hmotnosti, další 
výhodou je jistě perorální podání. Zmínil také synergický efekt 
metforminu a sitagliptinu, který je vyšší než součet působení 
obou léků v monoterapii.

Sitagliptin je indikován k léčbě DM 2. typu v kombinaci 
s metforminem nebo agonistou PPARγ nebo sulfonylureou nebo 
metforminem a sulfonylureou v případech, kdy režimová opat-
ření při výše uvedené medikaci nezajistí dostatečnou kontrolu 
glykémie. Dávkování metforminu nebo agonisty PPARγ je nutno 
zachovat a sitagliptin podávat souběžně (100 mg jednou denně). 
U sulfonylurey v kombinaci se sitagliptinem je doporučeno zvážit 
nižší dávku sulfonylurey ke snížení rizika hypoglykémií.

(bag)

Dne 7. listopadu uspořádala společnost MSD v prostorách 
hotelu Corinthia Towers v Praze tiskovou besedu, věnovanou 
uvedení perorálního antidiabetika Januvia na český trh (v říjnu 
tohoto roku). Sitagliptin (Januvia) se tak stal prvním dostupným 
přípravkem z nové skupiny léků ovlivňujících tzv. inkretinový 
efekt (odpověj inzulínu a glukagonu na zvýšené hladiny glukózy 
v plazmě) u diabetiků 2. typu. Mechanismem účinku sitagliptinu 
je inhibice enzymu dipeptidyl peptidázy 4 (DPP-4).

Tiskovou besedu zahájil MUDr. Filip Mavrov (MSD). Prvním 
hostem byl prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D. Ve své přednášce 
zrekapituloval výsledky provedených klinických studií, počínaje 
UKPDS, včetně následného 10letého sledování, a dále studií 
ADVANCE, VADT a ACCORD. Z jejich závěrů lze odvodit, 
že doporučená těsná kompenzace DM 2. typu (HbA1c nižší než 
5,3 % IFCC, snaha o maximální snížení glykémie, především 
postprandiální) má největší přínos pro mladší pacienty s kratší 
dobou trvání onemocnění. Naopak u pacientů s rozvinutými 
makrovaskulárními komplikacemi po infarktu myokardu s dlou-
hotrvajícím diabetem vede rychlá, resp. těsná kompenzace a s ní 

zpráva

Šonkův den
20. 1. 2009, Autoklub ČR, Praha

Již 4. ročník konference věnované metabolickým onemocněním, která nese jméno významného českého endokrinologa prof. MUDr. 
Jiřího Šonky, DrSc., pořádá 1. lékařská fakulta UK v Praze. Je určena především internistům, diabetologům, endokrinologům, obezi-
tologům a praktickým lékařům.

Kontakt: 
Jiří Ráčil, JS Partner s. r. o., Upolínová 280/7, 150 00  Praha 5, tel.: 257 222 888, 603 467 624, fax: 257 223 146
e-mail: info@js-partner.cz, http://www.js-partner.cz
On-line registrace účastníků na adrese: http://www.sonkuvden.cz

VII. celostátní kongres ČSLR s mezinárodní účastí
Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů
29.– 30. 1. 2009, Univerzita Pardubice

Spolupořadateli kongresu jsou Česká společnost pro léčbu rány a Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Kongres je 
určen pro lékaře z praxe, chirurgy, dermatology, angiology, geriatry, diabetology, internisty a lékaře ostatních oborů, kteří se zabývají 
léčbou rány a dále pro sestry jak z ambulantních a lůžkových zařízení, tak z domácí péče.

Kontakt: 
Eva Novotná, Geriatrické centrum Krajské Nemocnice Pardubice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, tel.: 775 217 026, fax: 466 654 335, 
e-mail: sekretariat@cslr.cz, http://www.cslr.cz

pozvánky
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Profesor a pozdější akademik Vilém Laufberger nepochybně 
patří do výčtu významných osobností naší medicíny v období první 
republiky, ale také mezi přední československé bojovníky proti dia-
betu. Bývá dokonce považován za největšího českého přírodovědce 
20. století a díky svému širokému záběru v mezioborových souvislos-
tech byl srovnáván s Janem Evangelistou Purkyně (1787–1869).

Budoucí slavný vědec se narodil v Turnově v Českém ráji a po-
cházel z lékařské rodiny (lékaři byli jeho dědeček i otec). Ve škole 
nepatřil mezi nejlepší žáky – v kvintě propadl z botaniky. Hledal 
gymnázium, kde by jej přijali, až nakonec zakotvil ve východočeské 
Chrudimi. Sice se pilně učil jazyky i hrál na housle, ale jak sám říká: 
„Úspěšně jsem odmaturoval hlavně díky brankám, které jsem nastřílel 
ve školním fotbalovém mužstvu“.

Zahájil studium na české lékařské fakultě Univerzity Karlovy 
v Praze, ale i do jeho studia zasáhla první světová válka. Musel na-
rukovat, ale hned v první bitvě byl raněn. Jako asistent u vojenského 
lékaře v Mladé Boleslavi se pak mimo jiné naučil tak perfektně trhat 
zuby, že po válce by si byl mohl klidně otevřít prosperující zubní ordi-
naci. Ještě jako student publikoval v roce 1913 studii o metamorfóze 
žabího pulce (axolotla) z vodního na suchozemského tvora, která je 
považována za jednu ze základních prací tehdy se rodící endokrino-
logie. Ve 3. ročníku svého lékařského studia absolvoval úspěšnou 
stáž na univerzitě v německém Halle. Studium medicíny dokončil 
ještě v průběhu první světové války (promoval v roce 1916) a plně se 
věnoval otázkám biochemie. Po válce se také oženil se studentkou 
práv, s níž měl později dvě dcery.

Laufbergerova vědecká činnost je rozdělena do čtyř období: 
v prvním se zabýval otázkami vnitřní sekrece a metabolismu, ve 
druhém vypracoval teorii o ultrastruktuře buňky (tím předběhl vývoj 
přírodovědy o několik desítek let), ve třetím tkáňovými bílkovinami 
a konečně ve čtvrtém vyšší nervovou činností. Všechna jeho bádání 
byla významná a přínosná, ale nás z pohledu aktivního příspěvku 
k léčení cukrovky nejvíce zajímá jeho první období, které se datuje 
od počátku 20. let minulého století.

Vilém Laufberger si hned po oznámení o prvních preparátech 
Fredericka Granta Bantinga (1891–1941) a Charlese Herberta Besta 
(1899–1978) ve své laboratoři připravil inzulín podle přírodních před-
pisů – šlo tedy nepohybně o první inzulín v čistém stavu připravený 
v Československu (psal se tehdy rok 1924). Působil v té době jako 
docent (habilitoval se v roce 1921 pro obor patologické fyziologie 
a o pouhý rok později byl jmenován mimořádným profesorem) a pro-
zatímní přednosta v Ústavu všeobecné a experimentální patologie na 

Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně a bylo jeho značnou 
zásluhou, že se tento ústav zařadil mezi vrcholná světová pracoviště 
ve svém oboru. V Brně pracoval 16 let (v letech 1920–1936), od roku 
1927 již jako řádný profesor patologické fyziologie.

Cílem jeho pokusů bylo objasnit působení inzulínu v organismu. 
Prováděl experimenty s králíky a zjistil, že králík vlivem velké dávky 
inzulínu žije jen tak dlouho, dokud nespotřebuje své sacharidové 
zásoby normálním metabolismem. Vlivem nadbytku inzulínu pře-
stává obnovování sacharidů. Inzulín tedy blokuje tvorbu sacharidů 
z vlastních živin. Došel k závěru, že délka přežití po injekci inzulínu 
bude záviset nejen na sacharidových zásobách, ale také na výši spo-

Vilém Laufberger
(29. 8. 1890  – 29. 12. 1986)
Josef Švejnoha

Kapitoly z historie
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třeby. Vytvořil tak teorii o inzulínovém novotvoření uhlovodanů 
z jiných látek.

Byl žákem a blízkým spolupracovníkem známého českého 
fyziologa a biologa profesora Eduarda Babáka (1873–1926). Na 
jeho přednášku jej poprvé vzal jeden kamarád z fotbalového hřiště 
a již na ní se rozhodl pro biochemii. Na počátku 30. let 20. století 
formuloval Laufberger hypotézu o buněčné mřížce jako o základní 
ultrastruktuře živých soustav. Vyvinul také metodu izolace buněčných 
jader za použití kyseliny citrónové. Objevný byl rovněž jeho výzkum 
cytolýzy rakovinných a jaterních buněk. Ve školním roce 1932/1933 
byl děkanem brněnské lékařské fakulty (do téže funkce byl zvolen 
o 5 let později i na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze).

Jedním z jeho ve světě nejvíce oceňovaným výzkumů bylo v roce 
1935 publikování objevu feritinu, bílkoviny, která v těle obratlovců 
představuje jednu ze základních skladovacích forem železa. O rok 
později tuto látku připravil v čistém krystalickém stavu. Jeho spo-
lupracovníkem při tomto výzkumu byl zaměstnanec brněnského 
Ústavu všeobecné a experimentální patologie Metoděj Měcháček, 
který zajišXoval všechny technické práce. Pokusy prováděli na koňské 
slezině. Objev feritinu (finální bílkovina nakonec obsahovala 29 % 
železa, čímž daleko překonali německé chemiky) umožnil výzkum 
stavby jediné molekuly a byl prvním krokem ke vzniku molekulární 
biologie. Tyto jeho práce měly skutečně světový význam, referoval 
o nich na XV. Mezinárodním sjezdu fyziologů v Moskvě a byl za ně 
navržen na udělení Nobelovy ceny (takových československých lékařů 
mnoho nebylo). Vynikající byl také jeho přínos v oblasti endokrinolo-
gie; především ve výzkumu morfogenetického vlivu štítné žlázy.

V letech 1936 až 1953 (s přerušením v letech německé okupace, 
kdy pracoval ve Státním zdravotnickém ústavu), byl přednostou Fy-
ziologického ústavu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od 
počátku 40. let minulého století se zabýval otázkami nervové činnosti, 
zejména paměti, výzkumem reakčního času a jeho rozčleněním na 
jednotlivé komponenty. Vytvořil v této souvislosti rovněž tzv. „excio-
metrii“ – metodu na měření vzrušivosti motorických nervů, svalů 
a citlivosti kůže. Výsledky tohoto výzkumu publikoval v monografii 
„Vzruchové teorie“, vydané v roce 1947. Tato práce byla průkopnická 
tím, že obsahuje zřejmě vůbec první model mozkové činnosti založené 
na kybernetických principech ve světě. Touto svou prací předešel 

i slavného amerického matematika Norberta Wienera (1894–1964), 
považovaného za otce kybernetiky (jeho publikace „Kybernetika“ 
vyšla až za rok po Laufbergerově práci). 

Zanedbatelná nebyla ani jeho organizátorská práce. V 50. letech 
20. století se Vilém Laufberger stal jednou z předních osobností 
nově vznikající Československé akademie věd (od roku 1952 zastával 
i funkci jejího místopředsedy). V této době zkoumal především elek-
trické projevy srdeční činnosti a prostorovou dynamiku elektrického 
srdečního pole. Na Bulovce vznikl jeho zásluhou nový ústav – Labo-
ratoř grafických vyšetřovacích metod (pozdější Ústav fyziologických 
regulací), do jejíhož čela byl v roce 1973 postaven. Již v roce 1954 
sestrojil tzv. spaciokardiograf, přístroj, který umožňoval trojrozměr-
nou registraci kardiogramů a tím i dokonalejší diagnostiku srdečních 
chorob. Za tento objev se stal laureátem státní ceny. 

Jeho hlavními teoretickými spisy je „Praktická fyziologie“ (1946) 
a „Tkáňové dýchání“ (1947). Své názory, objevy a poznatky pak shrnul 
v další knize „Malá tajemství života“, vydané v roce 1960, kde popsal 
svou vědeckou cestu a postupy při objevitelské práci. Významná byla 
i jeho pedagogická činnost – vzpomínal, jak krátce po druhé světové 
válce přednášel pro 2 000 studentů, kteří se tísnili ve velkém sále paláce 
Lucerna v Praze.

Vilém Laufberger svým vědeckým dílem patří mezi velikány 
české medicíny a některé jeho objevy jsou dodnes uznávány jako 
celosvětový přínos. V léčení diabetu se zařadil mezi průkopníky 
zavádění inzulínu u nás. Byl držitelem několika státních i řady za-
hraničních vyznamenání i Medaile Jana Evangelisty Purkyně. Vřelý 
vztah měl k hudbě – mj. i díky tomu, že se za svého pobytu v Brně blíže 
seznámil s hudebním skladatelem Leošem Janáčkem (1854–1928). 
Zajímal se však také o moderní výtvarné umění a o sport. Zemřel 
v úctyhodném věku 96 let v Praze, přičemž do posledních let svého 
života byl vědecky činný.

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

World Congress on Controversies
to Consensus in Diabetes, Obesity
and Hypertension

Barcelona, 30. října – 2. listopadu 2008

Tomáš Edelsberger

Ve dnech 30. října až 2. listopadu se v Barceloně uskutečnil 2. světo-
vý kongres zaměřený na kontroverzní témata v oblasti výzkumu a léčby 
diabetu, hypertenze a obezity (CODHy). Bylo dobré pobýt v Barceloně, 
a to hned z několika důvodů. Pominu-li charisma samotné katalánské 
metropole, oslabené podzimním upršeným počasím, byl tím hlavním 
důvodem samotný kongres nenápadně se krčící v kalendáři odborných 
akcí ve stínu zářijového EASD meetingu v Římě. 

I když si organizátoři pochvalovali asi 15% nárůst počtu účast-
níků ve srovnání s prvním setkáním, atmosféra byla příjemná i pro 
mírně sociofobní jedince, mezi které se počítám. Počet kvalitních 
přednášejících rozhodně ale nikterak průměrný nebyl. Pro názornost 
uvádím jen některá jména – V. A. Fonseca, S. Del Prato, A. Garber, 
J. Tuomilehto, A. Ceriello, L. Monnier, T. Vilsboll, D. Sjostrom, 
B. Zinman, M. A. Nauck, R. A. DeFronzo či P. Home. Potěšitelným 
a nezanedbatelným faktem byla i aktivní a viditelná česká a slovenská 
účast v podobě vystoupení obezitologů prof. Frieda (v rámci pre-
sympozia věnovaného bariatrické chirurgii) a prof. Hainera (sekce 
Obezita a diabetes), resp. předsednictví prof. Tkáče během sekce 
věnované ateroskleróze a jejímu vztahu k diabetu. 

Během třídenního, resp. čtyřdenního odborného programu (po-
čítáme-li čtvrteční firemní presympozia) bylo možno shlédnout celou 
řadu skvělých aktuálních a zejména fundovaných přednášek a diskusí 
týkajících se v souladu s názvem konference zejména kontroverzních 

a nejednoznačných témat v diabetologii, obezitologii a kardiologii. Prá-
vě zaměření CODhy kongresu již předem počítající s rozdílnými pohle-
dy na léčebné a diagnostické postupy a provokující k hledání konsenzu 
a kompromisu je skutečně pozoruhodné a dodává průběhu odborných 
sekcí jakousi zvláštní příchuX rytířských či gladiátorských klání. A tak 
se „střetli a utkali“ rozdílné pohledy na místo inzulinoterapie v léčbě 
diabetu 2. typu, na smysl farmakologické a nefarmakologické inter-
vence v primární prevenci diabetu, význam postprandiální glykémie, 
self-monitoringu, resp. kontinuálního měření glykémie, na definici 
a léčbu prehypertenze. Svoje postoje obhajovali zastánci koncepce 
fitismu vs. fatismu, příznivci inkretinů, resp. inkretinoskeptici atd. 

Kdo si přišel do Barcelony pro jednoznačné odpovědi, byl patrně 
zklamán. Těch nejednoznačných sdělení, rubů a líců jedné mince 
a rozdílných úhlů pohledu na tutéž věc se člověk dočkal v mnohem 
větším počtu. I tím byl pro mě osobně kongres CODHy v Barceloně 
tak inspirující. Kromě možnosti nasát atmosféru Barcelony 10 let po 
zveřejnění UKPDS (tenkrát jsem ještě neměl tušení, že se diabetem 
vůbec budu zabývat) i pocit vzrušujícího poodhalování neznámých 
aspektů skutečností zdánlivě jasných. A tak jsem odlétal se sborníkem 
abstrakt v tašce a se sokratovským poznáním (o tom, že vlastně nic 
nevíme) míchajícím se s poznáním einsteinovským (o relativitě věcí) 
v hlavě. Užitečné jak pro odbornou praxi, tak i pro život.

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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Nutriční terapie

Mléko a mléčné výrobky jsou důležitou 
součástí stravy. Obsahují kvalitní bílko-
viny, mléčný cukr (laktózu), jsou cenným 
zdrojem mnoha potřebných vitamínů 
a minerálních látek. 

Z výživového hlediska jsou mléčné vý-
robky výborným zdrojem plnohodnot-
ných bílkovin. Mléko, jogurty, jogurto-
vé a kefírové nápoje obsahují v průměru 
3–5 g bílkovin/100 g, tavené sýry 10–
14 g/100 g, 100 g tvrdého sýra poskytne 
30–35 g bílkovin. Mléčné výrobky jsou 
vítaným pomocníkem v boji s nadbyteč-
nými kilogramy, protože díky bílkovinám 
zůstává při hubnutí zachována svalová 
hmota a bílkoviny navíc dobře sytí. Ideál-
ní jsou mléčné výrobky k odpolední sva-
čině, protože zajistí, že nebudete mít až 
do večeře hlad. 

Určitou nevýhodou mléčných výrob-
ků a sýrů je poměrně vysoký obsah na-
sycených tuků a cholesterolu. Záleží 
samozřejmě na typu výrobku. Nízkotuč-
né mléčné výrobky obsahují choleste-
rolu poměrně málo, tučné sýry a máslo 
jsou na tuk a cholesterol bohaté. Přesto 

by nebylo moudré mléčný tuk zatraco-
vat; obsahuje nasycené mastné kyseliny 
s krátkým nebo středně dlouhým řetěz-
cem, které jsou velmi dobře stravitelné. 
Ve výběru přesto dávejte přednost polo-
tučným nebo nízkotučným mléčným vý-
robkům (do 3 % tuku u mléka a mléčných 
výrobků, do 30 % tuku v sušině u sýrů) 
a snažte se omezovat příjem smetano-
vých výrobků, šlehačky a tučných sýrů. 
Kalorickými bombami jsou pro vysoký 
obsah tuku a cukru také mléčné výrob-
ky určené pro děti – např. Monte nebo 
Pribináček. 

Ze sacharidů obsahuje mléko a mléčné 
výrobky téměř výhradně laktózu. Někteří 
lidé laktózu tráví špatně, což má za ná-
sledek vznik zažívacích obtíží. Není však 
nutné vzdát se všech mléčných výrobků, 
zakysané mléčné výrobky bývají velmi 
dobře tolerovány.

Z minerálních látek je nejvýznamnější 
obsah vápníku (tab. č. 1), který je důleži-
tý nejen pro stavbu kostí a zubů, ale také 
pro přenos nervových vzruchů, srážení 
krve a regulaci srdečního rytmu. Ukazuje 

se dokonce, že vápník pomáhá při redukci 
tělesné hmotnosti. Vápník z mléčných vý-
robků se velmi dobře vstřebává, protože 
současně s ním jsou přítomny i další lát-
ky (zejména fosfor, hořčík, vitamín D), 
které jsou důležité pro jeho resorpci. Pro 
dobré vstřebávání vápníku je rozhodující 
také správný poměr těchto látek. Mléčné 
výrobky obecně a sýry zvlášB tento poža-
davek více než dostatečně splňují. 

Denní doporučená dávka vápníku pro 
dospělé je 800 –1 000 mg, pro těhotné 
1 500 mg a pro kojící ženy 2 000 mg.

Z dalších důležitých látek obsahují 
mléčné výrobky významné množství že-
leza a jódu. Nedostatek železa je často 
problémem u mladých dívek (tab. č. 2). 
Hlavní úlohou železa v organismu je účast 
na transportu kyslíku. Tvoří také důle-
žitou součást mnoha enzymů. V mléce 
a sýrech je železo obsaženo ve formě lak-
toferinu, který se velmi dobře vstřebává. 
Využitelnost železa z laktoferinu je opro-
ti rostlinným zdrojům téměř dvojnásob-
ná (tab. č. 3). 

Důsledkem nedostatečného příjmu že-
leza je anémie (chudokrevnost) a pokles 
imunity. Projevem anémie je snížení vý-
konnosti, únava, nervozita, tachykardie 
a nápadná bledost kůže a sliznic. U dětí 
se může nedostatek železa projevovat 
neklidem, vyrušováním ve škole a ne-
schopností se soustředit. Tyto příznaky 
se mohou objevit dlouho předtím, než 
je vůbec při vyšetření krve možné zjis-
tit nedostatek železa. Důvodem je to, že 
mozek dítěte reaguje na deficit železa 
velmi brzy.

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

Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha

Potraviny ve výživových doporučeních 
(nejen) pro diabetiky
V. díl – Mléko, mléčné výrobky a sýry
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Tab. č. 1: Obsah vápníku ve vybraných mléčných 
výrobcích

druh potraviny
obsah vápníku

(mg/100 g)

Ementál 45 % t. v s. 942

Eidam 30 % t. v s. 755

tvaroh tvrdý na strouhání 741

tvaroh jemný 453

tavený sýr Lipno 30 % t. v s. 420

pudink mléčný 199

jogurt bílý 185

jogurt ovocný 155

mléko nízkotučné 113

Tab. č. 2: Doporučený denní příjem železa

pohlaví a věková kategorie
doporučený denní 

příjem (mg)

dospívající dívky 16

dospělé ženy
15–16

(závisí na výši 
fyzické zátěže)

těhotné ženy 20

kojící ženy 20

dospívající chlapci 12

dospělí muži (15–18 let)
10–15

(závisí na výši 
fyzické zátěže)
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Pro populaci ČR je příznačný nedosta-
tečný příjem jódu. V odborné literatu-
ře se uvádí, že 10 % dětí a 20 % dospě-
lých trpí významným nedostatkem jódu. 
Důvodem je nízký obsah jódu v půdě 
a obecně nízká konzumace mořských 
ryb. Vzhledem k tomu, že se jód přidá-
vá do krmných směsí pro dobytek, jsou 
mléčné výrobky a sýry důležitým zdro-
jem jódu v potravě (tab. č. 4). Jód je ne-
zbytnou součástí hormonů štítné žlázy 
(trijodtyroninu a tyroxinu), které regulu-
jí rychlost tělesných pochodů, tělesnou 
teplotu, tvorbu krvinek, činnost nervů 
a svalů a dokonce mají vliv na rozmno-
žování a růst. Důsledkem nedostatečné-
ho příjmu jódu je onemocnění zvané hy-
potyreóza, které se projevuje poruchami 
růstu a mentálního vývoje u dětí a v do-
spělosti zvětšením štítné žlázy (tzv. stru-
mou). Pokud je výskyt tohoto onemoc-
nění charakteristický pro určité území, 
jedná se o endemickou strumu.

Doporučené denní dávky pro dospělé 
činí 200 µg jódu/den, přičemž zvýšenou 
potřebu mají těhotné (230 µg jódu/den) 
a kojící ženy (260 µg jódu/den).

Mléčné výrobky jsou výhodným zdro-
jem vitamínů rozpustných v tuku (pře-
devším A, D), zajímavý je také obsah ve 
vodě rozpustných vitamínů (vitamín B6, 
B12 a kyselina listová). 

V populaci je poměrně častý nedo-
statek kyseliny listové. Příčinou bývá 
především neadekvátní příjem nebo 
zvýšené nároky organismu (především 
chronicky nemocní, těhotné ženy a že-
ny s hormonální antikoncepcí, alkoho-
lici a lidé, kteří drží redukční dietu). 
Výsledkem deficitu kyseliny listové je 
anémie. Mezi běžné projevy nedostat-
ku patří únavnost, ztráta energie, citli-
vost a bolestivost jazyka a sliznic ústní 
dutiny. Do klinického obrazu patří také 
snížení imunity, poruchy nervového 
systému, psychická labilita a demence. 
Závažný je pak deficit kyseliny listové 
u těhotných žen. Řada studií potvrdila 
vliv nedostatku kyseliny listové na vznik 
defektů neurální trubice, výskyt spon-
tánních potratů a komplikací v těhoten-
ství (např. předčasné odloučení placenty, 
těhotenské hypertenze a preeklampsie). 
Doporučený příjem kyseliny listové pro 
dospělé je 400 µg, pro těhotné a kojící 
ženy 600 µg.

Vitamín B12 je nezbytný pro řadu klí-
čových metabolických pochodů. Jeho 
nejdůležitějším úkolem je syntéza nuk-
leotidů (nukleotidy jsou důležité pro syn-
tézu DNA a RNA). Vzhledem k tomu, že 
potraviny rostlinného původu vitamín 
B12 neobsahují (tab. č. 5), bývá jeho ne-
dostatek častý u veganů (příznivci toho-
to alternativního způsobu stravování ne-
konzumují žádné potraviny živočišného 
původu). Projevem nedostatku vitamínu 
B12 je megaloblastická anémie a neuro-
logické poruchy. Průměrná doporučená 
denní dávka vitamínu B12 jsou 3 µg, pro 
kojící ženy 4 µg.

Mléko 

Obsah bílkovin v mléce se pohybu-
je kolem 3,2 g/100 ml, přičemž hlavní 
mléčnou bílkovinou je kasein. Sacharidy 
jsou zastoupeny laktózou, jejíž obsah je 
4,7 g/100 ml. Obsah tuku závisí na tom, 
zda se jedná o mléko selské (3,8 % tuku), 
mléko plnotučné (3,5 % tuku), mléko po-
lotučné (1,5 % tuku), mléko nízkotučné 
(1 % tuku) nebo mléko odtučněné (pod 
0,15 % tuku). 

Obsahem minerálních látek (zejména 
vápníku) se jednotlivé druhy neliší. Pou-
ze u odstředěného mléka je nižší obsah 
vitamínů rozpustných v tucích. Při běž-
né stravě jsou však tyto nedostatky hra-
vě vyrovnány. Pozitivem odtučněných 
mlék je nejen nižší obsah tuku a chole-
sterolu, ale ve výsledku také nižší ener-
getický obsah.

V prodejní síti se můžete setkat s mlé-
kem čerstvým nebo trvanlivým. Jak na-
povídají názvy, rozdíly spočívají v délce 
trvanlivosti. Čerstvé mléko se pasteru-
je, což je základní tepelné ošetření. Při 
pasteraci se mléko ohřívá na teploty niž-
ší než 100 °C, přičemž dojde k usmrcení 
převážné části mikroorganismů. Změny 
chuti a změny nutričních vlastností mlé-
ka jsou minimální. Čerstvé mléko má tr-
vanlivost do 10 dnů.

Základním požadavkem při výrobě tr-
vanlivého mléka je dosažení tzv. praktic-
ké sterility. V praxi to znamená, že musí 
být usmrceny všechny mikroorganismy 
a musí být inaktivovány i přítomné en-
zymy. Následkem sterilace se již mění 
některé vlastnosti mléka – jedná se ze-

Tab. č. 3: Obsah železa ve vybraných potravi-
nách

druh potraviny
obsah železa
(mg/100 g)

vepřová játra 22

tvaroh 5

špenát 4,2

vepřové maso 3

sýr tavený 60 % t. v s. 1,2

sýr Feta 0,7

Tab. č. 4: Obsah jódu ve vybraných potravinách

druh potraviny
obsah jódu
(µg/100 g)

krevety 130

makrela 74

sýr čerstvý 70 % t. v s. 40

sýr plátkový 45 % t. v s. 40

tvaroh 35

mléko plnotučné 11

Tab. č. 5: Obsah vitamínu B12 ve vybraných po-
travinách

druh potraviny
obsah vitamínu B12

(µg/100 g)

játra hovězí 50

makrela 5

maso vepřové 2

sýr tvrdý 2

mléko plnotučné 0,3
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jména o změny chuti, částečně se snižuje 
také obsah některých vitamínů. Trvanli-
vá mléka mají trvanlivost mezi 3 měsíci 
(u mlék ošetřených Ultra-High Tempera-
ture metodou) až jedním rokem (to je pří-
pad mlék sterilovaných v obalu).

Smetana
Podle obsahu tuku a účelu použití se 

smetana rozděluje na sladkou (10–18 % 
tuku) a smetanu ke šlehání (30–40 % 
tuku). Kysaná smetana se vyrábí přídav-
kem bakterií mléčného kysání a obsah 
tuku se pohybuje mezi 8–15 %. Výhod-
nější variantou jsou light výrobky, u kte-
rých je snížen obsah tuku při zachování 
stejného množství bílkovin. Na trhu jsou 
k dispozici i smetany vyráběné z rost-
linných tuků (např. Rama Cremefine ke 
šlehání a do pokrmů, instantní krém ke 
šlehání Stabilka). Výhodou rostlinných 
tuků je, že neobsahují cholesterol a mají 
výhodnější složení mastných kyselin než 
tuk mléčný.

Ovčí mléko
Je nutričně velmi cenné. V porovnání 

s kravským mlékem má ovčí mléko vyšší 
obsah tuku a bílkovin, významný je ob-
sah vápníku a fosforu (tab. č. 6). Zpra-
covává se především na sýry, například 
známý rokfór se vyrábí výhradně z ov-
čího mléka. 

Kozí mléko
Jak bývá často zatracováno kravské 

mléko, bývá vyzdvihováno mléko kozí. 
Kozí mléko má ve srovnání s kravským 
mlékem vyšší obsah tuku, vitamínu A, 
vápníku a draslíku. Neplatí ale názor, 
že kozí mléko dokonce pomáhá v léčbě 
alergií na mléčnou bílkovinu. Kozí mléko 
má oproti kravskému více bílkovin, tedy 
i větší alergenní potenciál (tab. č. 6).

Mléko je opředeno řadou pověr a mýtů. 
Rozšířenou pověrou například je, že mlé-
ko zahleňuje a že osoby ve vyšším věku 
nemají mléko pít vůbec. Co se týká prv-
ního názoru – žádná studie neprokáza-

la, že by mléko zahleňovalo. Není proto 
nutné jej ze stravy vyřazovat ani v pří-
padě respiračních onemocnění. A že po 
čtyřicátém roce života už nemám nárok 
na mléko? To je vyložený nesmysl. Jak již 
bylo zmíněno, sladké mléko může u ně-
kterých osob způsobovat zažívací potíže, 
nicméně zakysané mléčné výrobky jsou 
snášeny velmi dobře. U starších lidí jsou 
mléčné výrobky cenným zdrojem bílko-
vin, tolik potřebného vápníku, železa 
a jódu. Zejména ženy v období menopau-
zy často trpí nedostatkem těchto důleži-
tých minerálních látek a příjem mléčných 
výrobků by u nich měl být naopak vyšší. 
Pro informaci – v dětství se vápník vy-
užívá asi ze 70 %, v dospělosti se však 
vstřebá mnohonásobně méně.

Diskutovaným problémem je také otáz-
ka „alergie na mléko“. Mnozí lidé pociBují 
po konzumaci mléka zažívací potíže a do-
mnívají se, že trpí alergií na mléko. Ve 
většině případů se jedná o pouhou nesná-
šenlivost, neboli intoleranci. Intolerance 
se týká mléčného cukru laktózy a příčina 
potíží spočívá v neschopnosti tento cukr 
štěpit. Řešením není vynechávat všechny 
mléčné výrobky z jídelníčku, ale upřed-
nostňovat ve výběru zakysané mléčné 
výrobky. Přítomné bakterie mléčného ky-
sání udělají část práce za vás a přítom-
nou laktózu částečně naštěpí. V případě 
„pravých alergií“ na mléko je nutné ze 
stravy vyloučit veškeré mléčné výrob-
ky, jelikož potíže jsou způsobeny alergií 
na mléčnou bílkovinu. Mléčné výrobky 
mohou být částečně nahrazeny mlékem 
z cereálií (hlavně z ovsa) nebo sójovými 
výrobky (sója je však také významným 
alergenem). Každopádně je nutné myslet 
na případný nedostatek vápníku a popř. 
přistoupit k suplementaci.

Kysané mléčné výrobky 
O prospěšném působení kysaných 

mléčných výrobků byli přesvědčeni již 
naši předkové. Typickým zástupcem za-
kysaných mléčných výrobků jsou kefíry, 
kysané podmáslí, jogurty, jogurtové ná-

poje apod. Jak napovídá název, stěžej-
ním technologickým krokem při výrobě 
zakysaných mléčných výrobků je kysá-
ní (fermentace), k němuž se používají 
speciální mikroorganismy (probiotické 
kultury). Probiotické kultury patří mezi 
velmi „přátelské“ a jejich význam pro 
zdraví byl prokázán v mnoha klinických 
studiích. Mezi nejznámější probiotické 
kultury patří bakterie z rodu Lactobacil-
lus acidophilus, Bifidobacterium bifidum, 
či Streptococcus thermophilus.

V průběhu fermentace přemění bak-
terie mléčného kvašení část obsažené 
laktózy na kyselinu mléčnou. Kyselina 
mléčná snižuje pH výrobku, což má řadu 
výhod (omezení růstu nežádoucích střev-
ních bakterií, lepší vstřebatelnost vápní-
ku a železa, lepší stravitelnost mléčných 
výrobků).

Při fermentaci současně vznikají další 
důležité látky (mastné kyseliny s krátkým 
řetězcem, některé vitamíny, aromatické 
látky), které jsou rozhodující pro výsled-
né senzorické i nutriční vlastnosti fer-
mentovaných mléčných výrobků.

Správné složení mikroflóry (s převahou 
bifidobakterií) významně ovlivňuje zdraví. 
Pomáhá chránit střevní sliznici před tvor-
bou a vstřebáváním toxických látek, zlep-
šuje zažívání, posiluje imunitní systém 
a snižuje hladinu cholesterolu v krvi. 

Pro zdraví střevní mikroflóry je nutné 
zajistit nejen dostatek probioticky působí-
cích mikroorganismů, ale také podmínky 
pro jejich růst. „Potravu“ pro prospěšné 

Tab. č. 6: Nutriční hodnoty jednotlivých druhů mléka

druh mléka
(100 ml)

energie
(kJ)

bílkoviny
(g)

tuky
(g)

sacharidy
(g)

vápník
(mg)

vitamín C 
(mg)

vitamín A 
(IU)

železo
(mg)

cholesterol 
(mg)

fosfor
(mg)

kozí mléko 290 3,6 4,1 4,5 134 1,3 198 0,08 11 111

kravské mléko 270 3,3 3,7 4,7 119 1,5 138 0,1 14 93

ovčí mléko 450 6 7 5,4 193 4,2 147 0,1 27 158

mateřské mléko 290 1 4,4 6,9 32 5 212 0,1 14 14

Nutriční terapie

Ilu
st

ra
ce

 a
rc

hi
v 

re
da

kc
e

Diasestra_2008_4_fin.indd   4 17.12.2008   12:24:31



5

4/2008 � SESTRA V DIABETOLOGII

mikroorganismy trávicího ústrojí nejčas-
těji představují oligosacharidy. Obecně se 
jedná o nestravitelné látky, které jsou vy-
užívány mikroorganismy jako přednostní 
energetický zdroj a tím podporují jejich 
růst. Tyto látky se označují jako prebioti-
ka. Prebiotika bývají přidávána do někte-
rých mléčných výrobků. Takový výrobek 
se tak stává funkční potravinou.

Jednotlivé kysané mléčné výrobky se 
liší podle druhu použitých mléčných kul-
tur, přičemž jeden výrobek může obsa-
hovat směs různých kultur.

Podle teploty, která je pro růst mik-
roorganismů nejvhodnější, se zákysové 
kultury dělí na mezofilní (20–30 °C) a ter-
mofilní (40–45 °C).

Kysané podmáslí
Podmáslí vzniká jako vedlejší produkt 

při výrobě másla. K jeho zakysání se vy-
užívá smetanových kultur.

Kysaná mléka
K zakysání se používá speciálních me-

zofilních kultur, které produkují znač-
né množství aromatických látek a oxidu 
uhličitého. To dodává finálnímu výrobku 
charakteristickou chuB. 

Jogurt
Se vyrábí za použití termofilních kultur. 

Z hlediska použitých mikroorganismů je 
možné charakterizovat jogurt jako výro-
bek obsahující živé bakterie rodu Lactoba-
cillus a Streptococcus. Probiotickým kultu-
rám příliš nesvědčí vysoký obsah tuku ve 
smetanových mléčných výrobcích nebo 
přídavky barviv a jiných látek. Pro opti-
mální růst probiotických kultur je nejlepší 
kvalitní bílý, polotučný jogurt o obsahu 
tuku 2–3 %.

Kefír
Vedle bakterií mléčného kysání se 

uplatňují i kvasinky, které produkují 
velmi malé množství alkoholu a dodá-
vají kefíru jeho typickou chuB. Krajový-
mi specialitami je kumys (Rusko) nebo 
skyr (Island).

Sýry
Sýry jsou důležitou součástí výživy 

a zaujímají čestnou pozici i u největších 
labužníků. Lze je charakterizovat jako 
koncentráty mléka, takže co je dobrého 
na mléku, je v sýrech znásobeno. Výroba 
sýrů voní tradicí, nostalgií a je spojena 
s celou řadou zajímavostí. 

Technologie výroby sýrů je poměrně 
složitá a zahrnuje mnohé kroky, které 
jsou určující pro daný druh sýra. Samo-
zřejmým základem je výběr a úprava 
mléka a použití speciálních druhů sý-
rařských kultur. Např. na výrobu sýrů 

s velkými oky (sýry ementálového typu) 
se používají výhradně kultury rodu Pro-
pionibacterium. Propionové kultury jsou 
totiž schopny produkovat velké množ-
ství oxidu uhličitého, který je nutný pro 
tvorbu ok. Sýry s plísní na povrchu zase 

TIP: Tvarohové
pomazánky
Pomazánky představují rychlý a v případě vhodně zvolených surovin také 
zdravý pokrm. Pokud je doplníte celozrnným pečivem a zeleninou, není co 
dodat. 

1. Kapiová pomazánka
1 tvaroh, 1 střední cibule, 1 lžíce sladké papriky, sůl

2. Pikantní pomazánka
200 g měkkého tvarohu, 1 lžíce strouhaného křenu, 2 strouhaná jablka, 
60 g plísňového sýra, 3 lžíce zakysané smetany, sůl

3. Zeleninová pomazánka
300 g celeru, 200 g mrkve, 150 g petržele, 150 g majonézy light, 150 g bí-
lého jogurtu, 1 stroužek česneku, sůl, k dochucení lze použít citrónovou 
šBávu

Koktejly a zmrzliny
Mléčný koktejl potěší nejen děti. Při jeho přípravě se 
fantazii meze nekladou, k přípravě nemusí posloužit 
pouze mléko a jahody. Koktejl je skvělý i z kefírového 
nebo acidofilního mléka, přidat můžete také jogurt. Vý-
běr ovoce je na vás – vedle tradičních jahod zkuste ma-
liny, borůvky, banány nebo citrusové plody. Pro zvýšení 
výživové hodnoty přidejte lžičku sušených obilných klíč-
ků nebo najemno nasekané ovesné vločky. 

Pochoutkou nejen pro dětské jazýčky jsou jogurtové zmrz-
liny. Příprava je víc než jednoduchá: zmražené ovoce rozmi-
xujeme s bílým jogurtem a podle chuti dosladíme.
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Tab. č. 7a: Energetické hodnoty mléka a vybraných mléčných výrobků

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

mléko, mléčné výrobky

mléko nízkotučné 153 1,0 2,8 4,3

mléko ovčí 439 7,0 5,6 4,8

mléko plnotučné 260 3,3 3,0 4,6

mléko polotučné 190 1,5 3,2 4,7

mléko Tatra grand 9 % tuku 668 9,0 8,0 11,6

mléko Tatra light 4 % tuku 425 4,0 6,7 9,6

mléko Tatra Salko 1 393 9,0 7,5 54,8

smetana do kávy sušená 2 260 31,5 1,9 62,4

smetana ke šlehání 33 % tuku 1 260 32,8 2,1 3,2

sušené mléko plnotučné 2 058 26,0 25,0 39,5

sýry plísňové a zrající

Brie reverend – 60 % t. v s. 1 479 32,0 17,0 0,2

Camembert (Král sýrů) 1 204 21,5 23,0 1,0

Hermelín – 45 % t. v s. 1 318 25,5 21,0 1,0

Niva – 50 % t. v s. 1 410 28,8 19,5 1,2

Olomoucké tvarůžky – 34 % t. v s. 532 0,5 29,0 1,0

Romadur – 20 % t. v s. 740 8,3 23,6 2,5

Romadur – 40 % t. v s. 1 000 18,0 21,6 1,6

Roquefort – 50 % t. v s. 1 580 30,6 21,5 0,0

Stříbrňák – 30 % t. v s. 850 11,5 25,0 0,0

sýry tvrdé

BlaBácké zlato – 48 % t. v s. 1 340 25,5 20,9 1,9

Čedar – 50 % t. v s. 1 687 33,1 24,9 1,3

Eidam – 20 % t. v s. 965 10,0 34,0 1,0

Eidam – 30 % t. v s. 1 100 15,9 28,8 1,2

Eidam – 45 % t. v s. 1 440 25,6 28,0 1,2

Jadel – 38 % t. v s. 1 300 21,5 25,8 1,3

Moravský bochník – 45 % t. v s. 1 430 28,0 24,8 2,0

Oštiepok – 50 % t. v s. 1 532 29,7 21,3 3,6

Parmezán – 25 % t. v s. 1 560 25,8 35,6 0,0

sýry tavené

Fitness – 29 % t. v s. (Želetava) 720 10,5 14,5 5,0

Jihočeské Lipno – 64 % t.v s. (Madeta) 1 270 29,5 10,3 1,6

Jihočeské Lipno light – 26 % t.v s. (Madeta) 600 8,2 16,5 1,6

Matador s klobásou – 40 % t. v s. (Želetava) 819 15,0 12,5 3,0

Pribina sýrový krém 727 12,8 10,6 4,3

Smetanito active nízkotučný (Želetava) 680 10,0 14,0 4,5

Smetanito se šunkou (Želetava) 1 015 21,0 11,0 3,0

sýry přírodní, čerstvé

Almette smetanový (Želetava) 1 029 23,0 9,0 2,0

Balkán – 30 % t. v s. 980 20,0 11,8 1,0

Brynza – 50 % t. v s. 1 284 25,0 19,9 1,6

Cottage (Madeta) – 20 % t. v s. 471 5,0 13,5 3,3

Feta 890 17,0 13,0 2,5

Gervais (Danone) 925 21,0 6,0 4,7

Lučina – 70 % t. v s. 1 166 27,0 7,3 2,5

Lučina linie – 40 % t. v s. 584 10,0 9,8 2,8

Mascarpone 1 628 42,0 1,5 31,5

Mozzarella – 40 % t. v s. 1 320 22,0 26,5 1,7

Ricotta 528 9,9 5,7 3,8

Tartare – 24 % t. v s. 1 071 25,0 6,0 2,6

vyžadují plísňové kultury Penicillium ca-
memberti, pro výrobu sýrů s modrou plís-
ní (typu rokfór) je nutná kultura rodu Pe-
nicillium roqueforti. 

O výsledném charakteru sýra rozho-
duje celá řada dalších faktorů – způsob 
srážení (kyselé nebo za pomoci syřidla), 
teplota, způsob zpracování sýrařského 
zrna, doba zrání a další důležité kroky. 
Je to úplná alchymie a není divu, že se 
výrobní tajemství přísně střeží.

Z výživového hlediska jsou sýry pře-
devším vydatným zdrojem kvalitních 
bílkovin. V závislosti na druhu sýra se 
průměrný obsah bílkovin pohybuje ko-
lem 20 g/100 g. Doporučený denní pří-
jem bílkovin pro dospělého člověka je 
1–1,2 g/kg tělesné hmotnosti. Např. 100 g 
sýra je tedy schopno pokrýt téměř třeti-
nu denní doporučené dávky bílkovin pro 
mladou, 65 kg vážící ženu bez výraznější 
fyzické zátěže. 

Určitou nevýhodou sýrů je vyšší obsah 
tuku, velmi však záleží na typu sýra. Jak 
ale zjistit, kolik gramů tuku určitý vý-
robek obsahuje, když tato informace na 
jeho obale chybí? Pokud znáte údaj o % 
tuku v sušině a % sušiny, můžete leh-
ce zjistit obsah tuku ve výrobku. Např. 
sýr Eidam má 30 % tuku a 50 % sušiny: 
30×50/100=15 g tuku. Výrobce není po-
vinen uvádět absolutní množství tuku 
ve výrobku, ale je povinen informovat 
o % tuku v sušině a % sušiny. Vzhledem 
k vyššímu obsahu tuku a cholestero-
lu se doporučuje preferovat ve výběru 
méně tučné sýry. Je pravda, že tučnější 
sýry jsou chuBově výraznější (v tuku se 
rozpouštějí aromatické látky a tuk také 
dodává sýru plnost), ale dopřávejte si je 
pouze občas a v rozumném množství. Pro 
běžnou kuchyňskou úpravu se spokojte 
s méně tučnými druhy.

Sýry jsou důležitým zdrojem mnoha 
minerálních látek a vitamínů. Nejvý-

znamnější je obsah dobře vstřebatelného 
vápníku, z dalších minerálních látek jsou 
sýry bohaté na železo, zinek, jód a selen. 
Z vitamínů jsou zastoupeny především 

vitamíny A, D, E, vitamín B6, B12 a ky-
selina listová.

Sýry se dělí na různé skupiny podle 
mnoha hledisek. Podle obsahu tuku v su-
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Nezrající (čerstvé) sýry
Do této skupiny patří tvarohové a sme-

tanové sýry, smetanové termizované 
sýry, pařené sýry (např. Mozzarella) a bílé 
sýry. Tvarohy a tvarohové sýry (Olomouc-
ké tvarůžky, Cottage sýr, Lučina linie) 
patří mezi nízkotučné sýry. Pokud je ale 
jako výchozí surovina použita smetana, 
obsah tuku stoupá k 25 g/100 g (Lučina, 
Almette, Gervais). 

Nevýhodou čerstvých sýrů je poměrně 
krátká doba trvanlivosti, proto jsou urče-
ny k rychlé konzumaci. Trvanlivost může 
být prodloužena díky termizaci, která se 
provádí u smetanových sýrů.

Mezi nezrající sýry se řadí také bílé 
sýry (Feta, Balkánský sýr), pro které je 
příznačná výrazně slaná chuB. Jejich tr-
vanlivost je oproti jiným čerstvým sýrům 
vyšší, a to právě díky soli. 

Zajímavý technologický proces se po-
užívá při výrobě pařených sýrů, označo-
vaných také jako pasta filata. Po zkysnu-
tí se sýřenina spaří horkou vodou nebo 
syrovátkou a následně se vytahuje ve 
tkaničkách nebo provazcích. Příkladem 
pařených sýrů je Mozzarella, Provolone 
nebo zauzený slovenský Oštiepok.

Tvaroh
Je získáván vysrážením různě tučného 

mléka za přídavku mezofilní mléčné kul-
tury a malého množství syřidla. Vzniká 
tvarohovina, která se po pokrájení vy-
pouští do tkaninových pytlů (tvarožní-
ků). Překládáním tvarožníků se dosáhne 
požadované sušiny. Samozřejmě platí, 
že vhodnější je tvaroh s nižším obsa-
hem tuku.

Tavené sýry
Se vyrábějí z umletého přírodního sýra 

za přídavku tavicích solí. Nejčastěji se 
používají soli kyseliny fosforečné, cit-
ronové a polyfosforečnany. V porovnání 
s přírodními sýry jsou tavené sýry méně 
hodnotné. Tavicí soli zhoršují jinak pří-
znivý poměr mezi vápníkem a fosforem, 
důsledkem je pak nižší využitelnost ob-
saženého vápníku. Významným nedo-
statkem je vysoký podíl soli. 

Kulinářské využití mléka, mléčných 
výrobků a sýrů je nepopsatelné. Tyto 
potraviny nesmírně obohacují náš jí-
delníček a dodávají životu i notnou por-
ci chuti.

Kontakt:
khlavata@endo.cz

Tab. č. 7b: Energetické hodnoty mléka a vybraných mléčných výrobků

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

kysané mléčné výrobky, tvarohy a ostatní mléčné výrobky

acidofilní mléko (Kunín) 170 1,5 3,0 2,6

Actimel (Danone) 304 1,5 3,0 10,5

Activia tvarohová bílá (Danone) 321 3,7 6,5 4,3

Activia tvarohová meruňka (Danone) 444 2,9 5,2 14,6

Bio tvaroh jahoda (Milko) 371 0,3 9,3 11,9

Cremaviva čoko (Ehrmann) 532 5,7 4,4 14,5

Danette krém čoko (Danone) 616 6,0 2,9 20,3

Diavita tvarohový dezert s jogurtem višeň 
(Madeta)

266 0,1 7,0 5,4

Jogobella drink višeň-banán (Zott) 296 0,7 2,2 13,7

kefírové mléko (Kunín) 170 1,5 3,0 2,6

Lipánek vanilka (Madeta) 736 9,5 8,2 17,2

Mléčná rýže diät (Müller) 345 2,2 3,0 12,5

Mléčná rýže jahoda (Müller) 452 2,1 2,9 19,1

Monte vanilka (Zott) 778 13,4 2,6 14,0

Ovofit light ananas (Milko) 293 1,5 8,5 5,5

Probiotic drink classic (Laktos) 312 0,8 2,9 13,1

Pudinkový dezert vanilka (Olma) 400 2,1 2,8 16,0

tvaroh bez tuku 290 0,8 18,8 4,4

tvaroh jemný 460 2,5 17,5 4,2

tvaroh s vlákninou malina-jahoda (Milko) 450 2,0 7,5 14,5

tvaroh tučný 770 13,5 12,3 3,3

tvaroh tvrdý 540 0,9 28,6 1,5

Vitalinea nápoj ananas (Danone) 218 0,1 2,1 10,5

zakysaná smetana 690 15,0 2,6 4,5

zakysaná smetana light 530 11,0 2,9 4,2

jogurty bílé

Activia bílá (Danone) 300 3,5 4,2 5,9

Activia bílá sladká (Danone) 397 3,1 4,2 12,4

Hollandia bílá krémová 290 4,0 3,6 3,9

jogurt bílý (Zott) 273 3,0 4,7 4,8

jogurt bílý smetanový choceňský (Max) 500 10,3 3,1 3,9

jogurt bílý tradiční (Madeta) 400 3,0 5,0 10,0

Silueta light (Olma) 195 0,1 4,6 6,7

jogurty ovocné

Activia jogurt müssli (Danone) 437 3,1 3,9 15,2

Activia lehká & fit malina (Danone) 218 1,5 3,9 5,7

Activia višeň (Danone) 437 2,7 3,7 16,1

Diavita jogurt borůvka (Madeta) 281 2,4 4,0 7,3

Dobrá máma višeň (Danone) 422 3,1 3,9 14,4

Dobré ráno pomeranč (Yoplait) 445 2,9 4,3 14,7

Florian smetanový jogurt borůvka (Olma) 610 8,4 2,7 14,9

Jogobella broskev (Zott) 401 2,6 3,4 14,5

Jogobella light ovocná (Zott) 262 1,2 4,0 8,8

Jogurt light bez cukru malina (Yoplait) 233 2,2 3,8 5,1

Jogurt light extra jahoda (Yoplait) 211 1,7 2,8 5,9

Pierot jahoda (Olma) 610 8,2 2,6 15,5

Saneé pomeranč (Zott) 544 6,1 3,1 15,6

šině je lze rozdělit na vysokotučné (více 
než 60 % t. v s.), plnotučné (45–60 % t. 
v s.), polotučné (25–45 % t. v s.), nízko-
tučné (10–25 % t. v s.) a odtučněné (méně 
než 10 % t. v s.). 

Podle konzistence, která závisí na ob-
sahu vody v tuku prosté hmotě, se sýry 

rozlišují na tvrdé, polotvrdé a měkké.
Důležité je také dělení podle způsobu 

zrání. Podle tohoto hlediska se sýry dělí 
na nezrající (čerstvé), kam patří také tva-
rohy, sýry zrající a sýry plísňové. U zrají-
cích a plísňových sýrů se rozlišují ještě 
další kategorie.

Nutriční terapie
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Sekce sester České diabetologické společnosti uspořádala 
24. října v rámci doprovodného programu letošního veletrhu 
Medical Fair v Brně kongres „Diabetes mellitus a těhotenství“. 
Organizace této odborné akce vyplynula z potřeb sester pracu-
jících nejen v diabetologických ambulancích.

První část programu byla věnována problematice diabetu a těhotenství z po-
hledu lékaře-diabetologa (MUDr. J. Pecová) a lékaře-porodníka (as. MUDr. R. Gery-
chová).

V druhé části vystoupily se svými příspěvky sestry, převážně se zkušenostmi 
z vlastní praxe v diabetologických centrech: Péče o těhotnou s DM z pohledu edukační 
sestry (M. Koukalová, RS), Kontinuální měření glukózy v těhotenství (Bc. M. Libichová), 
Výživa v těhotenství (J. Andrášková, RNT), Výživa kojící ženy (Mgr. J. Eliášová), Reduk-
ce hmotnosti po porodu (Mgr. A. Mottlová, Ph.D.). Do jaké míry prezentovaná sdělení 
přítomné zaujala, napověděla jejich aktivita i následná bohatá diskuse.

Úspěšné vyznění celé akce umocnilo příjemné prostředí přednáškového sálu a zá-
zemí brněnského Výstaviště. Kongres zároveň poskytl dostatek námětů i pro pří-
padná budoucí odborná setkání.

Jitka Andrášková
Gabriela Bjalkovská

Diabetes mellitus a těhotenství
24. 10. 2008, Brno

Hydrogelová náplast pro diabetiky

Na veletrhu zdravotnické techniky Medical Fair jsme měli možnost na stánku společnosti Via-
cell, s. r. o. shlédnout novinku v oblasti terapie ran určenou diabetikům.
Jde o hydrogelovou náplast, určenou pro léčbu všech drobných poranění typu odřenin, otlače-
nin, prasklin na suché ztvrdlé pokožce, puchýřů, drobných popálenin apod. O významu preven-
ce i drobných poranění (zvláště dolních končetin) u diabetiků, zásadách péče o nohy a nezbyt-
nosti pečlivé kontroly a ošetření i zdánlivě banálních poškození kůže u nemocných s diabetem 
jsme referovali již mnohokrát.
Hydrogelové náplasti se chovají jako polštář, který chrání ránu před dalším poškozováním, 
jsou sterilní a současně zabraňují infikování rány zvnějšku. Vlhké prostředí v ráně, jež hydro-
gel zajistí, pak podporuje hojení.
Hydrogelový polštářek každé náplasti je vlhký, jemný, ale i dostatečně silný, aby zabránil dal-
šímu oděru rány. Vlastní přilnavá vrstva náplasti je poddajná a udrží hydrogelový polštářek 
na ráně bezpečně po celou potřebnou dobu – a to i dva dny. Náplast je průhledná a umožňuje 
tak stálou kontrolu poranění.

K dispozici je v balení po 6 ks náplastí – 3 velké a 3 malé 
stripy, s tím, že každá z náplastí je samostatně ba-
lena v bariérovém obalu, čímž je zajištěno udržení 
sterility každé jednotlivé náplasti. Určeny jsou pro 
domácí použití, pro rozsáhlejší kožní defekty – kte-
ré terapeuticky patří již do rukou lékaře – doporu-
čuje výrobce jiné své prostředky na bázi hydrogelů 
(např. Viacell hydrogelové krytí). 
Sympatické je, že i takto drobný výrobek, jakým je 
náplast na drobná poranění, doprovází edukační 
brožurka pro diabetiky.

(kul)

Zpráva
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