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Editorial

Vážení čtenáři,

Po zimě-nezimě přichází jaro a s téměř měsíčním zpožděním i náš čtvrtletník Kazuistiky v diabe-
tologii. Mladší sestřička našeho časopisu – Sestra v diabetologii, vychází vždy s obálkou, respektují-
cí roční období. Co však dát na titulní stranu Kazuistik? Zvolili jsme nakonec pro hlavní i vnitřní titu-
ly ukázky z díla významného španělského sochaře, architekta a urbanisty Césara Manriqua. Snad na
vás obálky dýchnou teplem Španělka, kde tento umělec vytvořil a realizoval většinu svých prací.

Osobně se omlouvám za zpoždění, které způsobila řada technických, organizačních ale i perso-
nálních okolností v naší redakci. Pevně doufám, že nám toto zpoždění prominete. Oč jsme toto číslo
časopisu připravovali déle, o to je jeho rozsah větší. Počtem stran jsme prakticky na maximu toho, co
je technicky a vydavatelsky únosné. 

Tentokrát přinášíme práce spíše kratší a prakticky zaměřené. Pevně věřím, že budou pozitivně hod-
noceny jako vynikající zdroj medicínských zkušeností právě lékaři v diabetologické terénní praxi.
Podařilo se nám také zajistit blok kazuistik věnovaných praktickým zkušenostem s inzulinoterapií inzu-
línem glargine. Jde o práce českých lékařů, kteří reagují na výsledky studie AT.LANTUS věnované
novým schématům inzulinoterapie a titrování dávky dlouhodobého inzulínového analoga.

Velký prostor v tomto čísle je věnován také reportáži z V. celostátního kongresu České společnos-
ti pro léčbu rány, který se konal v lednu tohoto roku v Pardubicích pod názvem Mezioborová spolu-
práce při léčbě ran a kožních defektů. Nejde pochopitelně o náhodu. Vzhledem k závažnosti proble-
matiky diabetické nohy, ale i hojení ran u diabetiků obecně, patřila tato problematika mezi nejčastější
témata této konference. 

Rád bych poděkoval za spolupráci panu magistru Tarantovi, který pro Kazuistiky v diabetologii
pracoval jako redaktor v minulém a zčásti i v tomto čísle časopisu. Pracovní závazky u jiného vyda-
vatele mu již neumožňují dále pokračovat. Těší mne, že i další bývalý redaktor našeho časopisu, zku-
šený a známý autor MUDr. Juraj Szántó, jemuž už zdravotní důvody neumožňují tuto funkci vykoná-
vat, najde čas (a také sílu a odhodlání) přispět do časopisu autorsky. Uvnitř čísla můžete nalézt jeho
odborné sdělení Maligní zánět zevního ucha.

Reklama na naši publikaci Pomocník diabetologa, která vychází každoročně v dubnu, je jen drob-
nou připomínkou těm, kteří si ještě neobnovili registraci odběru. Nejste si jistí, zda máte aktuální
registraci nebo správnou adresu v naší databázi? Není nic snazšího – vyplňte si registrační list na
našich internetových stránkách (www.geum.org) nebo zalistujte v loňském Pomocníku až na konec,
kde najdete registrační formulář.

Co v tomto čísle nenajdete, je složenka na úhradu předplatného. Ne že bychom rezignovali na
jeho výběr, to pochopitelně nikoliv. Jen jsme přesunuli jeho termín a složenku na úhradu předplatné-
ho na tento rok obdržíte až s druhým číslem v květnu. Důvodem je časová kolize se sponzorovaným
předplatným, které farmaceutické společnosti letos odebraly později než obvykle a stále ještě není
plně zaregistrováno.

Těším se na vaše dopisy, podněty a příspěvky

Karel Vízner, šéfredaktor

César Manrique
(24. 4. 1919 – 25. 9. 1992)

Architekt, sochař, urbanista,
jeden z průkopníků abstrakt-
ního umění ve Španělsku.
Jeho nejznámější práce jsou
realizovány na Kanárských
ostrovech, především na
Lanzarote, kde prožil velkou
část svého života. 

Na titulu časopisu a na obál-
ce přílohy Endokrinologie
jsou ukázky jeho plastik
a větrohry umístěné v terénu,
na straně 53 pak schodiště
s lustrem z Jardin de Cactus
na Lanzarote.

Bližší informace viz např.:
http://www.cesarmanrique.com

foto: Geum – Mgr. Karel Vízner
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Inzulínová pumpa v léčbě 
dekompenzovaného diabetu 
2. typu s obezitou

Lucie Krejsová
Diabetologická ordinace, Karlovarská krajská nemocnice a.s., 
Karlovy Vary

Souhrn:
Diabetes mellitus 2. typu  s extrémní obezitou, manifestovaný u mladé nemocné po

dvou letech od extirpace levé nadledvinky pro periferní nodulární hyperplazii s klinic-
ky manifestním Cushingovým syndromem, vedl v důsledku narůstající inzulinorezi-
stence k dlouhodobé metabolické dekompenzaci s časnou manifestací  pozdních neuro-
logických komplikací. Přítomnost infekčních kožních komplikací dále špatnou
kompenzaci diabetu akcentovala. Konvenční inzulínová léčba ani intenzifikovaný inzu-
línový režim neměl zásadní význam na zlepšení metabolického stavu a teprve zavedení
nekonvenčního inzulínového režimu inzulínovou pumpou vedlo k dosažení dlouhodobě
uspokojivé metabolické kompenzace s následnou úpravou dalších objektivních metabo-
lických ukazatelů a jen velmi pozvolným ústupem neuropatické symptomatologie na dol-
ních končetinách.

Summary:
Insulin pump in a treatment of uncontrolled type 2 diabetes mellitus accompanied by
obesity 

Diabetes mellitus type 2 accompanied by an extreme obesity demonstrated in a young
female patient two years following the left adrenal extirpation for peripheral nodular
hyperplasia with clinically manifested Cushing’s syndrome. It resulted in an increasing
insulin resistance, which caused a long-term metabolic decompensation with an early
manifestation of the late neurological complications. The presence of infectious skin com-
plications further accented the poor diabetes control. Neither the conventional insulin
treatment nor the intensified insulin regime significantly improved the metabolic state,
only the unconventional insulin regime by the insulin pump resulted in the achievement
of a long-term suitable metabolic compensation and following correction of other objec-
tive metabolic parameters and only very slow remission of the neuropathy symptoms in
the lower extremities. 

Krejsová, L. Inzulínová pumpa v léčbě dekompenzovaného diabetu typu 2 s obezitou. Kazuistiky v dia-

betologii 5, 1: 4, 6, 2007.

Klíčová slova: 
■ diabetes mellitus 2. typu
■ Cushingův syndrom
■ metabolická kompenzace
■ hyperglykémie
■ intenzifikovaný 

inzulínový režim
■ inzulínová pumpa
■ diabetická 

polyneuropatie

Key words: 
■ diabetes mellitus type 2
■ Cushing’s syndrome
■ metabolic compensation
■ hyperglycemia
■ intensified insulin regime
■ insulin pump
■ diabetic polyneuropathy

Úvod:
Cushingův syndrom při nodulární hyperplazii kůry nadledvin

je spojen s významným vzestupem inzulinorezistence, která parti-
cipuje i na dalších metabolických a klinických obnormalitách. Při
manifestaci diabetického syndromu je v popředí jednoznačně inzu-
linorezistence. Interkurentní onemocnění stejně jako hyperglyké-
mie vedou k jejímu dalšímu prohloubení.

Kazuistika:
32letá žena, vdaná, vyučena jako prodavačka, poslední 3 roky

v plném invalidním důchodu.
V rodině nemocné není ani u rodičů ani sourozenců diabetes

či jiná endokrinopatie. Má tři sestry, které nemají výraznější nad-
váhu. Od 16 let věku byla léčena pro hypotyreózu Hashimotova
typu. Po 20. roce věku byla zahájena hormonální léčba neplod-
nosti, po dvou letech otěhotněla (riziková gravidita). Porod byl
komplikovaný, syn nyní 9letý, zdráv. 
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INZULÍNOVÁ PUMPA V LÉČBĚ DEKOMPENZOVANÉHO DIABETU TYPU 2 S OBEZITOU

V průběhu gravidity vzestup hmotnosti o 18 kg, z původní
hmotnosti 86 kg (BMI 28 kg/m2) na102 kg (BMI 32,9 kg /m2). Od
porodu, i přes vyrovnaný stravovací režim, se u nemocné hmotnost
dále navyšovala a stupňovalo se disproporciální rozložením tuku
s maximem v oblasti trupu. 

V 25 letech bylo na základě klinického obrazu konstatováno
podezření na Cushingův syndrom, hmotnost 139 kg (BMI 45
kg/m2). Byla vyšetřena endokrinologem se závěrem periferní nodu-
lární hyperplazie levé nadledvinky s klinicky manifestním Cus-
hingovým syndromem. Bylo indikováno operační řešení. 

Ve 27 letech, tj. 2 roky po extirpaci levé nadledvinky, nově dia-
gnostikován diabetes mellitus 2. typu s obezitou, hmotnost 144 kg
(BMI 46 kg/m2), C-peptid nalačno – 2 334 pmol/l, HbA1c 6,5 %. 

V úvodu byla zavedena na léčbu metforminem, pro výraznou
intoleranci ve smyslu dyspepsie dolního typu, léčena po dobu dvou
let monoterapií sulfonylureou s nutností postupného navyšování
denní dávky. 

Po 29. roce věku, tj. před třemi lety, došlo k dekompenzaci dia-
betu v souvislosti s uroinfekcí s nutností hospitalizace na interním
oddělení. Objektivní ukazatele při přijetí byly: hmotnost 142 kg,
glykémie 25,4 mmol/l, C-peptid 2566 pmol/l, HbA1c 9,3 %, cel-
kových cholesterol 7,44 mmol/l, triacylglycerol 4,55 mmol/l. Dále
byla přítomna léčená hypertenze a hypothyreóza s adekvátní sub-
stitucí. Nemocná byla zkompenzována inzulínem v dávce 42
IU/den a inzulín byl ponechán i do domácí péče. Nově byla zahá-
jena léčba hypolipidemická. 

Při dalším ambulantním sledování se hmotnost pohybovala
v rozmezí 140–146 kg, kolísání výrazně akcentovala přítomnost
otoků kombinované etiologie – zejména na dolních končetinách.
Kompenzace diabetu se skokovitě zhoršovala, byla navyšována
dávka inzulínu s nutným přechodem k intenzifikované inzulínové
léčbě. Hodnoty HbA1c 10,0..8,1..10,6 %.

Na podzim roku 2005 se u nemocné objevila stafylodermie se
střídavým výsevem furunklů na břiše, axilách, tříslech a v oblasti
prsou až gangrenózního charakteru. V souvislosti s kožní infekcí
se hodnoty glykémie zvýšily nad 20 mmol/l konstantně po celý
den. Hyperglykémie přetrvávaly i po odeznění zánětu i přes opě-
tovné navýšení dávky inzulínu na 146 IU/den, tj. 1,0 IU inzulí-
nu/kg hmotnosti. 

V listopadu 2005 byla předána k další léčbě do diabetologic-
ké ordinace s následujícími objektivními ukazateli: hmotnost 146
kg, HbA1c 12,5 %, glykémie v denním sledování  v průměru 15..24
mmol/l, C-peptid 3 391 pmol/l, GMT 46 µkat/l, celkový choleste-
rol 5,36 mmol/l, triacylglycerol 3,52 mmol/l. Denní dávka inzulí-
nu 164 IU/den (Lantus, Humalog), tj. 1,1 IU/kg hmotnosti. Sub-
jektivně u nemocné dominovaly kruté neuropatické bolesti dolních
končetin do výše kolen s intenzivními otoky lýtek. 

V lednu 2006 byla zahájena terapie inzulínovou pumpou. Léč-
ba byla dobře tolerována s vyrovnáním profilů glykémie v pásmu
kolem 10 mmol/l po prvním měsíci léčby a možností postupné
redukce denní inzulínové dávky při zachování nastolené zlepšené
metabolické kontroly. Při kontrolním vyšetření v srpnu 2006 byly
následující výsledky: hmotnost 131 kg  (-14 kg), HbA1c 6,3 %, C-
peptid 2 320 pmol/l, GMT 25,2 µkat/l, denní dávka inzulínu 122
IU/den, tj. 0,9 IU/kg hmotnosti. 

EMG vyšetření v červenci 2006 prokázalo smíšenou diabetic-
kou polyneuropatii 2. stupně dle Vondrové, na očním pozadí byl
normální nález. Otoky dolních končetin ustoupily, bolesti bérců

a nohou přetrvávaly a proto byly nově podány gabaleptin (Gaba-
lept) a alfa lipoová kyselina (Thiogamma 600). 

Kontrolní vyšetření v prosinci 2006 ukázalo další zlepšení
výsledků: hmotnost 126 kg, HbA1c 6,0 %, C-peptid 1980 pmol/l,
GMT 18,8 µkat/l, denní dávka inzulinu 105 IU/den, tj. 0,8 IU/kg
hmotnosti. 

Subjektivně bolesti nohou trvají, ale ne trvalého charakteru,
křeče vymizely, otoky nadále nebyly přítomny.

Diskuse:
Po 12 měsících intenzivní inzulínové léčby došlo u naši nemoc-

né mimo výrazné zlepšení metabolické kontroly k cílenému úbyt-
ku hmotnosti 19 kg. Významný pokles inzulinorezistence umožnil
redukovat původní dávku inzulínu o více než třetinu při zachování
dobré metabolické kontroly. Významné zlepšení bylo i na úrovni
jaterní funkce, kde byl morfologický nález od počátku hodnocen
jako těžká jaterní steatóza a hepatomegalie. Hodnoty krevního tla-
ku se udržovaly v pásmu 140/80 mmHg a nebylo možno v souvis-
losti se zlepšením metabolického stavu redukovat stávající hypo-
tenzní medikaci (čtyřkombinace). Hodnoty sérových lipidů nebyly
významně ovlivněny a nadále je nutná medikace statinem. Trvá mír-
ná mikroalbuminurie, nález na očním pozadí je nadále bez známek
diabetické retinopatie.Ve vztahu ke stafylodermii se ještě v prvních
šesti měsících objevil opakovaně výsev furunklů a nemocná je
v současné době léčena v alergologické ordinací vakcinací. Neuro-
patické bolesti dolních končetin ustupují velmi pozvolna, ale po
roce léčby je i zde patrné subjektivní zlepšení. S ohledem na úvod-
ní výrazný sklon k otokům a vysokou celkovou denní dávku inzu-
línu jsme u nemocné nezvažovali podání thiazolidindionu. 

Závěr: 
Terapie inzulínovou pumpou je v případě vleklé závažné meta-

bolické dekompenzace u nemocného s diabetem 2. typu s výraz-
nou inzulinorezistencí účinnou léčbou vedoucí k dosažení stabili-
zace metabolického stavu. Efekt tohoto postupu předpokládá
absolutní spolupráci nemocného v dodržování dietních a režimo-
vých opatření.

Literatura:
Bartoš, V., Pelikánová, T. et al. Praktická diabetologie. Praha: Max-
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Souhrn:
Kazuistika ilustruje poměrně dramatický vliv nastavení kontinuální inzulínové tera-

pie na průběh komplikací u pacienta s diabetes mellitus 1. typu.

Summary:
Continuous insulin therapy as a solution of type 1 diabetes mellitus complications 

The case study shows a relatively dramatic influence of a setting up of a continuous
insulin therapy on the development of complications in a patient with type 1 diabetes
mellitus.

Skopeček, J. Kontinuální inzulínová terapie jako řešení komplikací diabetes mellitus 1. typu. Kazuistiky

v diabetologii 5, 1: 7, 9, 2007.

Klíčová slova: 
■ diabetes mellitus 1. typu
■ kontinuální inzulínová 

terapie
■ komplikace

Key words: 
■ type 1 diabetes mellitus
■ continuous insulin 

therapy
■ complications

Kontinuální inzulínová terapie 
jako řešení komplikací 
diabetes mellitus 1. typu

MUDr. Jan Skopeček
Interní a diabetologická ambulance – nestátní zdravotnické zařízení, Hořovice

Úvod:
Právě v dnešní době se lze setkat v praxi s diabetickými paci-

enty 1. typu, kteří díky několika desetiletím trvající chorobě dospí-
vají do stadia pokročilé polymorbidity a přicházejí s různými kom-
plikacemi vyžadujícími více či méně sofistikované řešení.

Kazuistika:
45letý muž s diagnózou diabetes mellitus 1. typu od roku 1970.

Do roku 1979 v péči dětské diabetologické ambulance. Exkuřák
od roku 1981. Pracoval jako prodavač, od 31 let v invalidním
důchodu, v pravidelné péči diabetologické ambulance. Žije ve spo-
lečné domácnosti s matkou. Léčen v počátcích choroby krátcepů-
sobícím a depotním inzulínem, nejdříve jednou dávkou, později
v konvenční terapii 2krát denně. Kompenzace diabetu byla kolísa-
vá s poměrně velkými výkyvy. Byly přítomny časté hypoglykémie.
Poté převeden na intenzifikovaný inzulínový režim.

V roce 1991 prodělal dentální stafylokokovou sepsi s anemi-
zací. V této době byla jeho hmotnost 80 kg, BMI je 24,7 kg/m2.
Přeléčen antibiotiky (ATB) s dobrým efektem.

V listopadu 1993 opět vysoké febrilie. Opět přeléčen široko-
spektrými ATB. Po recidivě febrilních stavů, kdy přetrvávaly vyso-
ké hodnoty FW, zjištěny na echokardiografii vegetace na aortální
a mitrální chlopni. Hemokultura během onemocnění negativní.
Opět postupná anemizace, váhový úbytek přibližně 20 kg. Po pře-
léčení stav zklidněn, bez známek zánětu, zánětlivé parametry
postupně normalizovány. Pacient se pozvolna vrátil na svoji původ-
ní váhu. Diabetes mellitus je poměrně slušně korigován, po fyzic-

kém zatížení se však objevují častější hypoglykémie. Jednou až
dvakrát ročně prudké krátkodobé febrilní stavy, vždy nasazena
ATB. Etiologie nezjištěna.

V roce 1997 zjištěna lehká diabetická retinopatie, v roce 1999
diabetologická medikace změněna na krátkodobá analoga, po kte-
rých frekvence hypoglykémií výrazně redukována.

V roce 2001 zachyceno incipientní snížení glomerulární filtra-
ce ještě bez známek zvýšení biochemických renálních parametrů
a dále kolísavá hypertenze. Nasazen ACE inhibitor. Od roku 2007
nemocný pozoroval bolesti v levém lýtku při chůzi do kopce.
Angiografií zjištěna obliterace arteria femoralis vlevo. V červenci
téhož roku proveden femoropopliteální bypass vlevo protézou.
Poté objektivně i subjektivně vymizely známky periferní ischemi-
zace levé dolní končetiny.

Na konci roku 2003 opět febrilní stav řešen podáváním ATB
praktickým lékařem. Pro protrahované febrilie a váhový úbytek
odeslán ošetřujícím lékařem na interní lůžkové oddělení, kde nepo-
tvrzena zubní fokální infekce ani vegetace na chlopenním srdeč-
ním aparátu. Kultivace moči i sputa bez patogenních původců,
hemokultura pozitivní (Staphylococcus sp. – epidermidis), nejspí-
še však zevní kontaminace. Pacient přeléčen protistafylokokovým
ATB i.v. Další hemokultury byly negativní. Zjištěna pravděpo-
dobná EB viróza. Během hospitalizace výrazné výkyvy diabetic-
ké kompenzace. Vzhledem ke konci roku byl pacient propuštěn na
vlastní žádost ve stabilizovaném stavu domů.

Do diabetologické ambulance se pacient dostavil po měsíci
koncem ledna 2004 ve značně zbědovaném stavu, s výrazně ome-
zenou lokomocí, svalovou hypotrofií a adynamií, hlavně dolních
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končetin. Dále s výrazným hmotnostním úbytkem (8 kg / BMI 23,8
kg/m2), výraznou anemizací a metabolickou dekompenzací. Trva-
ly febrilie, třesavky, zimnice. Pacientovi ihned domluvena hospi-
talizace na specializovaném diabetologickém pracovišti. Po měsíč-
ním sledování zjištěn pouze pravděpodobný chronický zánět
vývodných cest močových vlevo, kultivace však negativní. Dalším
vedlejší nálezem je hemoragická gastropatie bez nálezu Helico-
bacter pylori. Pacient opět přeléčen parenterálně ATB, dochází
k výraznému poklesu zánětlivých parametrů, přesto zůstává vyšší
CRP (38,7 mg/l). Kultivačně nebyl prokázán zánětlivý fokus. Při
propuštění dominuje těžká axonálně demyelinizační polyneuropa-
tie dolních končetin (DK), etiologie pravděpodobně toxicko-meta-
bolicko-zánětlivá. Diabetes mellitus na intenzivní inzulínové tera-
pii uspokojivě kompenzován.

Při dalších kontrolách však opět nález vysokých hodnot zánět-
livých parametrů – pozitivní ANA a nález kryoglobulinů. Vyslo-
veno podezření na systémové onemocnění, jenž revmatologické,
kožní ani imunologické vyšetření nepotvrdilo. Vysloveno i pode-
zření na nález lymfomu. Provedena renální biopsie (s bioptickým
nálezem: diabetická nefropatie s diabetickou glomerulosklerózou
a těžkou insudativní lezí arteriol, IF negativní), nesvědčící pro
vaskulitidu. Nefrologem hodnocen stav spíše jako infekční než
autoimunitní onemocnění. Pacient opět přeléčen perorálně kombi-
nací širokospektrých ATB. Po léčbě bez teplot, v objektivním nále-
zu dominuje porucha lokomoce, svalová adynamie a subjektivně
výrazná únava. V květnu 2005 zjištěna kardiovaskulární autonom-
ní neuropatie.

I když je pacient metabolicky dobře kompenzován, je pro
objevující se neurologické obtíže i na horních končetinách (HK)
(zjištěna diabetická polyneuropatie HK) navržena terapie konti-
nuální inzulínovou pumpou a v květnu 2005 započato s touto tera-
pií. Během 6 měsíců došlo k výraznému subjektivnímu zlepšení
a hmotnostnímu přírůstku (hmotnost 84 kg, BMI 25,9 kg/m2).
Zvyšuje se svalová síla DK, ustupuje svalová hypotrofie, klesá

únava. V posledním půlroce bez febrilií a pozitivních zánětlivých
parametrů. Hypertenze korigována, diabetes bez výraznějších
výkyvů. Hypoglykémie jen ojediněle při námaze a bez nápadněj-
ších symptomů. V časové ose dochází k výraznému objektivnímu
i subjektivnímu zlepšení.

Diskuse a závěr:
I když k fundovanému zhodnocení efektu nastavené kontinu-

ální inzulínové terapie je ještě brzy, lze vysledovat i v tak krátkém
období 6 měsíců subjektivní i objektivní zlepšení zdravotního
fyzického i psychického stavu pacienta – diabetika s diabetes mel-
litus 1. typu trvajícím 35 let a s koincidencí doprovodných kom-
plikací, jenž progredují při recidivujících septických, převážně
kryptogenních infekcích. Očekávanou samozřejmostí je i vyrov-
nanější glykemický profil a další hodnoty metabolických para-
metrů.

Literatura:
Anděl, M. et al. Diabetes mellitus a další poruchy metabolismu.
Praha: Galén, 2001.
Perušičová, J. Diabetická makroangiopatie a mikroangiopatie. In:
Trendy soudobé diabetologie sv. 9. Praha: Galén, 2004.

MUDr. Jan Skopeček 
interní a diabetologická ambulance 
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E-mail: skopecek@horovice.cz

1/07  20.3.2007 8:11  Stránka 9



10 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 1 / 2007

Čo prezradil 
hemoragický ulkus? 

Viera Tomášková, Marián Mokáň
I. Interná klinika, Martinská fakultná nemocnica, Martin

Souhrn:
V článku je prezentována kazuistika pacientky s novým záchytom diabetes mellitus

2. typu, u ktorej boli v čase diagnózy prítomné neskoré komplikácie diabetu. Ťažkosti
pacientky vyplývajúce z týchto komplikácií boli dlhšiu dobu interpretované ako preja-
vy chronického degeneratívneho kĺbného ochorenia, čo viedlo k nadmernému užívaniu
nesteroidných analgetík. Až ataka krvácania z horného gastrointestinálneho traktu
(GIT) viedla k stanoveniu diagnózy diabetu a zahájeniu adekvátnej liečby. 

Summary:
What did the bleeding ulcer reveal? 

In the article is presented a case history a female patient with newly detected type II
diabetes mellitus, by whom late diabetes complications were present at the time of dia-
gnosis. Patient’s complaints resulting from these complications were interpreted as sing
of a chronic degenerative arthropathy, which lead to the overuse of non-steroid analge-
sics. Only the attack of upper gastrointestinal tract bleeding lead to diagnosing the dia-
betes and commencing adequate treatment.   

Tomášková, V., Mokáň, M. Čo prezradil hemoragický ulkus? Kazuistiky v diabetologii 5, 1: 10–11, 2007.

Klúčové slová: 
■ diabetes mellitus 2. typu
■ neskoré komplikácie 

diabetu

Key words: 
■ type II diabetes mellitus
■ late diabetes 

complications

Úvod:
Diabetes mellitus, zvlášť 2. typu môže prebiehať pomerne dlho

bez akýchkoľvek subjektívnych ťažkostí, mikrovaskulárne a mak-
rovaskulárne komplikácie diabetu významným spôsobom zhoršujú
kvalitu života diabetikov. Ich priemerná 5-ročná mortalita je zvý-
šená 2 až 3-násobne a očakávaná dĺžka života znížená o 5–10 rokov
v porovnaní s nediabetickou populáciou. Ischemická choroba dol-
ných končatín patrí k najzávažnejším pozdným komplikáciám dia-
betu. Pacienti s diabetom majú 5-krát vyšší výskyt ischemickej
choroby dolných končatín. Diabetes mellitus je komplexná meta-
bolická porucha, ktorá sa premieta do všetkých tkanív organizmu
vrátane tkaniva nervového. Prevalencia diabetickej polyneuropatie
stúpa s vekom pacienta a s dĺžkou trvania diabetu.

Kazuistika:
78-ročná pacientka bola prijatá na I. Chirurgickú kliniku Mar-

tinskej fakultnej nemocnice s prvou atakou krvácania z horného
GIT. Gastrofibroskopicky bola verifikovaná vredová choroba duo-
dena – hemoragický ulkus bulbu duodena veľkosti 3 x 3 cm For-
rest Ib, krvácanie bolo zastavené opichom adrenalínu, aplikovaná
kompletná konzervatívna liečba. Po stabilizácii stavu bola prelo-
žená na doliečenie na I. Internú kliniku Martinskej fakultnej
nemocnice. 

Pacientka bola ambulantne dlhodobo liečená pre ischemickú
chorobu srdca, arteriálnu hypertenziu, chronickú venóznu insufi-
cienciu, gonartrózu bilaterálne, organickú depresívne úzkostnú
poruchu. Bola po hysterektómii a adnexotómii pre myom uteru
približne pred 40 rokmi. Anamnesticky pri preklade zisťujeme pra-
videlné užívanie analgetík (Veral) pre bolesti dolných končatín,
ktoré lokalizuje do oblasti kolien. Približne posledný rok sú boles-
ti lokalizované aj v oblasti predkolení obojstranne, opisuje ich ako
pálivé, aj v noci, ťažko pre ne spí, má pocit chladu, tiež jej tŕpnu
chodidlá. 

Objektívnym vyšetrením dolné končatiny bez edému, pulzy na
a. femoralis hmatné, na a. poplitea vľavo sporne, vpravo vôbec,
distálnejšie pulzy nehmatné. Akrá chladné, bez náznaku kritickej
ischémie, bez čerstvých defektov, varixy predkolení bez známok
flebitídy. 

V laboratórnom obraze z vybraných ukazovateľov: glykémia
nalačno 9,1 mmol/l, kontrola: 6,1 mml/l, močovina 10,5 mmol/l,
kreatinín 87 µmol/l, cholesterol 5,03 mmol/l, triacylglyceroly
2,23 mmol/l. Doplnili sme orálny glukózovo tolerančný test, kto-
rý potvrdil diabetes mellitus. Glykovaný hemoglobín HbA1c bol
6,3 %. Funkčným vyšetrením obličiek potvrdzujeme ľahké zníže-
nie glomerulárnej filtrácie, odpady bielkovín v norme. Neurológ
konštatuje polyneuropatiu senzitívne motoricko trofickú dolných
končatín, distálny typ kombinovanej etiológie (diabetes mellitus,

1/07  20.3.2007 8:11  Stránka 10



11KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 1 / 2007

ČO PREZRADIL HEMORAGICKÝ ULKUS? 

cievna), ľahkú vaskulárne metabolickú encefalopatiu, bez ložis-
kovej symptomatiky. Oftalmológ potvrdil angiopatiu retiny hyper-
tonicko sklerotickú, bez diabetických zmien. Sonografia a násled-
ná angiografia ciev dolných končatín potvrdila difúzne
aterosklerotické zmeny dominantne predkolenných tepien, vpra-
vo prítomná odstupová 90 % stenóza a. fibularis, na ktorej bola
vykonaná perkutánna transluminána angioplastika (PTA) s rezi-
duálnou stenózou do 30 %. Cievny rekonštrukčný výkon nebol
indikovaný. 

Pacientka bola edukovaná o diabete, komplexná liečba spočí-
vala v kombinácii gliklazid s riadeným uvoľňovaním (Diaprel MR
1 tbl ráno), losartan, amlodipín, simvastatín, klopidogrel, kyselina
acetylsalicylová, omeprazol, pentoxifyllín, naftidrofuryl, citalo-
pram, kyselina tioktová, vitamíny skupiny B, E, a D, preparáty kal-
cia, tramadol. Po intervenčnom výkone a na vyššie uvedenej medi-
kácii sa subjektívne ťažkosti pacientky zmiernili, ďalej bola
odovzdaná do starostlivosti spádovým špecialistom. 

Diskusia: 
Klinické známky angiopatie u diabetikov sa môžu líšiť od nedi-

abetikov. Diabetici nemusia vykazovať typické fyzikálne známky
postihnutia tepien dolných končatín, ako sú klaudikácie, nehmat-
né pulzácie alebo šelesty nad tepnami. Klaudikácie diabetici čas-
to nemávajú, pretože cievy sú postihnuté až pod kolenom. Sťažujú
sa skôr na atypické bolesti priehlavku, alebo prstov, ktoré sa dosta-
vujú pri chôdzi. 

Neexistujú žiadne špecifické morfologické zmeny, ktoré by
odlíšili makroangiopatiu u chorých trpiacich cukrovkou od atero-
sklerotických zmien u nediabetických pacientov. Rozdiely sú kvan-
titatívne. Ateroskleróza u diabetikov sa vyznačuje charakteristic-
kými rysmi: 2 až 4-krát častejší výskyt, ženy sú postihnuté rovnako
často ako muži, makroangiopatia vzniká v mladšom veku a rých-
lejšie progreduje, postihnutie je difúznejšie, periférnejšie a týka sa
i menších ciev. Ischemická choroba dolných končatín sa vyskytu-
je najčastejšie distálne od a. poplitea – v 81 % a býva často kli-
nicky nemá. Aterosklerotické postihnutie diabetikov je vzhľadom
na kumuláciu viacerých rizikových faktorov (hyperglykémia,
hyperinzulinémia, dyslipidémia, nahromadenie viscerálneho tuku,
hypertenzia, poruchy fibrinolýzy a iné) vyššie. 

Prevalencia diabetickej polyneuropatie stúpa s vekom a s dĺž-
kou trvania diabetu. 

V literatúre sa udáva prevalencia 7,5 % v čase stanovenia dia-
betu a 50 % po 25 rokoch trvania diabetu. Pretože diabetes mel-
litus 2. typu môže zostať dlhšiu dobu nepoznaný, je pri jeho dia-
gnóze prítomnosť polyneuropatie častejšia (okolo 14 %) než pri
diagnóze diabetu 1. typu (okolo 1 %). Diabetická polyneuropatia
je zrejme častá, ale spoľahlivé epidemiologické dáta chýbajú
vzhľadom na rôznorodost klinických prejavov a diagnostických
kritérií. Pri získavaní anamnestických dát sa snažíme zistiť okol-
nosti vzniku prvých príznakov a rýchlosť rozvoja neuropatických
ťažkostí. Senzitívne príznaky bývajú v popredí ťažkostí pacientov.
Pri postihnutí silných vlákien (vedú propriocepciu a vnímanie vib-
rácií) sa objavuje instabilita chôdze. Pri lézii tenkých vlákien (vní-
manie tepla, chladu, bolesti) sa objavujú tak príznaky negatívne
(hypestézia, anestézia), ako aj príznaky pozitívne. Sú to paresté-
zie (“brnenie“ – vznik vnemu bez vonkajšieho podnetu), dysesté-
zie (vnímanie inej kvality ako by zodpovedalo podráždenému

receptoru), alodýnia (bolestivé vnímanie nebolestivých podne-
tov), hyperalgézia (zvýšené vnímanie bolesti), hyperpatia a ďal-
šie. Z motorických príznakov sa vyskytuje únavnosť svalov, rôz-
ne rýchly rozvoj paréz a atrofie svalov. Nápadné bývajú trofické
zmeny kože a adnex / akrálne lokalizované výpadky ochlpenia,
tenká a zraniteľná koža, nehojace sa defekty na koži. Z vegetatív-
nych príznakov sa vyskytuje takmer symetrická akrohypohidróza
a kompenzačne zvýšené potenie na tvári a trupe, vazomotorické
poruchy (nápadne teplé ruky a nohy), kardiovaskulárne, gastroin-
testinálne a veľmi časté poruchy urogenitálne. Trvalá a vyrovna-
ná metabolická kompenzácia je najlepšou prevenciou rozvoja dia-
betickej neuropatie a základným predpokladom úspešnej liečby
všetkých foriem diabetickej neuropatie. Existuje veľké množstvo
rôznych medikamentov, ich účinnosť sa podľa analýzy doterajších
štúdií rôznia. 

Záver:
Čo teda prezradil hemoragický ulkus u našej pacientky? 
V prvom rade prítomnosť doteraz nepoznaného diabetes mel-

litus 2. typu, pri ktorom už v čase diagnózy boli rozvinuté kom-
plikácie (ischemická choroba dolných končatín, polyneuropatia).
Tiež poukázal na nezastupiteľný význam anamnézy, fyzikálneho
vyšetrenia, vrátane vyšetrenia základných biochemických para-
metrov (glykémia nalačno) v rámci diferenciálnej diagnostiky
bolestí dolných končatín. Ťažkosti pacientky vyplývajúce z ische-
mickej choroby dolných končatín v spojení s polyneuropatiou boli
dlhšiu dobu interpretované len ako prejavy chronického degenera-
tívneho kĺbneho ochorenia. 

Verbalizácia ťažkosti je vo vyššom veku modifikovaná, okrem
iného, viac či menej zvýrazneným stupňom encefalopatie. Túto
limitáciu však skúsený a trpezlivý lekár, ktorý pozná rôznorodosť
klinických prejavov diabetes mellitus aj jeho komplikácií musí brať
do úvahy, aby diagnóza a adekvátna liečba bola stanovená čo naj-
skôr. 
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Vliv ukončení závodní sportovní činnosti 
na kompenzaci diabetu 1. typu 
u 17leté pacientky

Alena Adamíková1, Anna Martišková2

1Diabetologické centrum, Krajská nemocnice T. Bati a. s., Zlín
2Dětská endokrinologická a diabetologická ambulance, Zlín

Souhrn:
V práci prezentujeme kazuistiku 17leté diabetičky 1. typu, která se léčí s tímto one-

mocněním od roku 2001. Pacientka léčená intenzifikovaným inzulínovým režimem typu
bazál/bolus je studentkou sportovního gymnázia. Pro problémy se zvládáním školních
nároků ukončila závodní činnost ve sportovním odvětví plavání. Během roku došlo
k hmotnostnímu přírůstku 10 kg a zároveň dekompenzaci diabetu s nárůstem spotřeby
inzulínu až na 65 IU/24 hodin. Opakovaně byla hospitalizována na dětském oddělení pro
dekompenzaci i pro diabetickou ketoacidózu. Onemocnění bylo zvládnuto nastavením
na infuzní inzulínovou pumpu s krátkodobým inzulínovým analogem. Tato terapie ji
umožnila návrat k aktivní sportovní činnosti a do pravidelného tréninkového programu.

Summary:
The influence of ceasing of the professional sport activities on diabetes compensation in
17 years old female type I diabetes patient. 

In this paper we present a case history of a 17 years old female type I diabetes pati-
ent, who has been treated for this disease since 2001. The patient treated by an intensi-
fied insulin regimen of basal/bolus type is a student of a sporting grammar school. Due
to problems with handling of school activities, she discontinued her profession swimming
activities. Within one year, this resulted into weight gain of 10 kg along with decompen-
sation of the diabetes associated with an increase of insulin consumption up to 65 IU/24
hours. She was repeatedly hospitalized at the pediatric department due to both decom-
pensation and diabetic ketoacidosis.  The illness was eventually controlled by setting up
of an insulin pump with a short-acting insulin analogue. This therapy allowed for return
to active sport activities and regular training program.  

Adamíková, A., Martišková, A. Vliv ukončení závodní sportovní činnosti na kompenzaci diabetu 1. typu

u 17leté pacientky. Kazuistiky v diabetologii 5, 1: 12–13, 2007.

Klíčová slova: 
■ diabetes mellitus 1. typu
■ inzulínová pumpa
■ sport

Key words: 
■ type 1 diabetes mellitus
■ insulin pump
■ sport

Úvod:
Sportovní činnost má pro pacienty s diabetem na jedné straně

přínos a na straně druhé i svá rizika. Fyzická aktivita má pro paci-
enty s diabetem stejná pozitiva jako pro nediabetiky, tj. zlepšení
kondice a psychického stavu, snížení hmotnosti a tukových zásob,
zlepšení pracovní kapacity. Kromě toho je prokázáno, že fyzická
aktivita zlepšuje inzulínovou senzitivitu, redukuje dávky inzulínu
a snižuje riziko aterosklerózy. 

Výzkumy v oblasti sportovní medicíny ukazují (Konopka
2004), že pro krátkodobé zatížení trvající maximálně do 15 s jsou
využívány zásoby makroergních fosfátů. Při delším zatížení pak
organismus využívá obou hlavních energetických zdrojů tj. sacha-
ridů i tuků. Správný vytrvalostní trénink vede k tomu, že organis-

mus využívá jako hlavní energetický zdroj tuky a šetří tak pohoto-
vostní omezené zdroje sacharidů. Teprve při zvýšení intenzity
sportovní aktivity a maximálních sportovních výkonech může být
podíl sacharidů na celkovém získávání energie až 90 %. Sportov-
ci, kteří mají dostatečné zásoby glykogenu ve svalech a játrech,
vydrží delší intenzivní trénink a zásoby glykogenu jsou i limitují-
cím faktorem výkonu. Resyntéza glykogenu je proces závislý na
inzulínu. Nedostatečná inzulínová terapie vede u diabetiků k mini-
málnímu obnovení glykogenu, ale při dostatečné terapii je tvorba
zásob stejná jako u zdravých. U diabetika, který cvičí při špatně
kompenzovaném diabetu, dochází k indukci abnormálního zvýše-
ní kontraregulačních hormonů. Inzulínový deficit plus vysoká kon-
centrace kontraregulačních hormonů (katecholaminy, glukagon,
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kortizol, růstový hormon), které stupňují glukoneogenezu 2–3krát
než je tomu u nediabetiků, vedou k značnému zvýšení jaterní glu-
kózové produkce a cirkulující plazmatické koncentrace glukózy.
Ke zvýšení ketolátek přispívá jak defekt v periferní clearance keto-
nů, tak zvýšení ketogeneze (Doležalová et al. 2005; Franz 1996;
Kemmer et al. 1997).

Vzhledem ke komplexním změnám v energetických zdrojích
během cvičení a důležité roli inzulínu a kontraregulačních hormo-
nů není překvapující, že diabetik 1. typu při fyzické zátěži může
mít problémy. 

Kazuistika:
17letá pacientka se léčí s diabetes mellitus 1. typu od roku 2001

(C-peptid 0). V roce 2004 nastoupila na čtyřleté gymnázium se
zaměřením na sportovní přípravu s kmenovým sportem plavání.
Intenzivní tréninkový program probíhal jedno i dvoufázově nejmé-
ně 5krát týdně. Ve školním roce 2005/2006 pacientka přestala zvlá-
dat školní nároky, zhoršilo se rodinné prostředí, začala být velmi
unavená a rozhodla se ukončit aktivní sportovní činnost. Výpadek
z intenzivního tréninku i bez dietních pochybení vedl k přírůstku
hmotnosti postupně až o 10 kg. Pacientka měla hmotnost 73,8 kg
při výšce 168,5 cm, BMI 26,1 kg/m2. 

Diabetes mellitus 1. typu byl kompenzován intenzifikovaným
inzulínovým režimem typu bazál/bolus. V roce 2006 po ukončení
sportovních aktivit došlo k vzestupu spotřeby inzulínu a dekom-
penzaci onemocnění přes vcelku dobře prováděný selfmonitoring.
Pacientka byla opakovaně hospitalizována na dětském oddělení.
V srpnu 2006 byla přijata pro diabetickou ketoacidózu s glykémií
24,1 mmol/l a pH 7,135, BE -25,1 rovněž na dětské oddělení.
Z oddělení odcházela se stejným typem inzulínového režimu.
K hospitalizaci do Diabetologického centra Krajské nemocnice T.
Bati ve Zlíně byla odeslána ošetřující diabetoložkou v říjnu 2006
pro stále přetrvávající hyperglykémie. Aplikovala krátkodobý inzu-
lín k jídlu v dávce 17-14-12 IU a střednědobý inzulín před spaním
22 IU. Glykémie se dle selfmonitoringu pohybovaly v týdnu před
přijetím mezi 15–25 mmol/l, HbA1c 9,2 %. Pozdní komplikace dia-
betu nebyly prokázány. Pacientka byla nejprve kompenzována
krátkodobým inzulínem v 6–7 dávkách denně dle aktuální glyké-
mie. Po zlepšení glykémií bylo provedeno zátěžové ergometrické
vyšetření, pacientka tolerovala 2 W/kg s přiměřenou presorickou
reakcí, bez arytmií. Fyzická zátěž na ergometru a kondiční plavá-
ní se staly součástí terapie. Pacientka dávala přednost intenzifiko-
vanému inzulínovému režimu aplikovanému dávkovači. Proto jsme
přistoupili k nastavení na kombinaci dlouhodobého analoga ve 2
denních dávkách 8-0-28 IU a krátkodobého inzulínového analoga
ve 3 dávkách 8-8-8 IU k jídlu. Již za první hospitalizace jsme paci-
entku edukovali o možnosti a způsobech terapie inzulínovou infuz-
ní pumpou. Po týdnu po propuštění do domácí léčby došlo opět
k elevaci hodnot glykémií v profilech v rozmezí od 15 do 20
mmol/l přes snahu o úpravu dávek. Pacientka se rozhodla k tera-
pii inzulínovou pumpou, na kterou byla nastavena první listopa-
dový týden 2006. Používá kolem 7 bazálů za den. Spotřeba inzu-
línu v bazálu je kolem 55 IU/24 hodin a v bolusech kolem 20 IU/24
hodin krátkodobého inzulínového analoga. Je euglykemická, jen
lačné glykémie jednou až dvakrát týdně bývají zvýšené. V prosin-
ci se také zlepšila hodnota glykovaného hemoglobinu HbA1c na
7,4 % z původních 9,2 % v říjnu 2006. Vrátila se do sportovní tří-

dy a do pravidelného tréninku. Změnila však typ sportu z plavání
na atletiku a trénuje i malé atletky. Hmotnost se snížila za měsíc
jen o necelý kilogram na 73 kg a BMI 25,9 kg/m2. Hypoglykémie
nemívá.

Diskuse:
I přes terapii inzulínovou pumpou a krátkodobým analogem

zůstává u pacientky s diabetem 1. typu zatím vysoká celková spo-
třeba inzulínu (kolem 70 IU/24 hodin). Tato spotřeba, zvýšené gly-
kémie nalačno se podobají hodnotám, které vídáme u inzulínore-
zistentních diabetiků 2. typu. Pacientka závodně plavala a měla
postavu typickou pro tento sport, hypertrofické svalstvo paží,
ramen a krku. Po ukončení aktivního tréninku zvýšila hodně hmot-
nost a zřejmě také došlo k částečné přestavbě svalstva v tukovou
tkáň, což zřejmě vedlo k obtížné kompenzaci onemocnění. Teprve
terapie krátkodobým analogem v inzulínové pumpě ovlivnila celo-
denní hyperglykemické profily. 

Zlepšení senzitivity na inzulín bude zřejmě postupné, po pokle-
su hmotnosti a úpravě hladin kontraregulačních hormonů a zlep-
šení celkové trénovanosti. Terapie inzulínovou pumpou pacientce
umožní pružně reagovat na pokles spotřeby inzulínu v prevenci
hypoglykémií. 

Závěr:
Závodní sportovní činnost diabetikům 1. typu přináší hodně

pozitivního, ale je tak jako u všech vrcholových sportovců spoje-
na se zásadními změnami v organismu především v energetických
zdrojích. Ukončení aktivního tréninku může velmi podstatně ovliv-
nit kompenzaci diabetu 1. typu. Inzulínová pumpa představuje
velmi flexibilní terapii, která může vyřešit složitosti léčby spor-
tovně zaměřeného diabetika 1. typu. 
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Lokalizaci defektů u syndromu 
diabetické nohy

Pavlína Piťhová, Helena Pátková, Iva Galandáková, 
Lucie Doležalová, Milan Kvapil
Diabetologické centrum, Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole

Úvod:
Syndromem diabetické nohy označujeme destruktivní postiže-

ní tkání dolních končetin pacientů s diabetes mellitus distálně od
kotníku, jehož následkem jsou rozsáhlé ulcerace, gangrény a v kraj-
ních případech i nutnost amputace končetiny. Jedná se o závažný
medicínský i společenský problém a o jednu z nejdražších kom-
plikací diabetes mellitus. 

Léčba syndromu diabetické nohy vyžaduje dlouhodobou hos-
pitalizaci a rehabilitaci, pacienti často potřebují domácí péči a soci-
ální služby. Syndromem diabetické nohy je postiženo asi 15–25 %
diabetiků; onemocnění nohou se vyskytuje 17–50krát častěji u dia-
betiků ve srovnání s nediabetiky, amputace dolních končetin je nut-
ná u 0,5–1 % diabetiků (což je 30krát více než u nediabetiků). Ved-
le multidisciplinárního přístupu k léčbě pacientů se syndromem
diabetické nohy je zvláštní důraz kladen na prevenci. Důsledně
aplikovaná preventivní opatření a včasná adekvátní péče mohou
velice významně snížit procento komplikací včetně rizika ampu-
tace končetiny. Cílem naší práce bylo zhodnotit rozložení lokali-
zace diabetických ulcerací podle odlišnosti etiologie syndromu
diabetické nohy.

Cíl a metody práce: 
Cílem naší práce bylo zhodnotit rozložení lokalizace diabetic-

kých ulcerací podle odlišnosti etiologie syndromu diabetické nohy. 
V podiatrické ambulanci interní kliniky 2. LF UK a FN v Moto-

le je každému diabetikovi, přicházejícímu s ulcerací na noze pro-
vedeno vstupní vyšetření, zahrnující dotazník týkající se obtíží,
kompenzace diabetu, přítomných orgánových komplikací diabetu
a přidružených chorob, vyšetření neuropatie (zahrnující vyšetření
vibračního čití kalibrovanou ladičkou, taktilního čití monofila-
menty a štětičkou a tepelného čití rozlišením teploty teplo/chlad)
a fotopletysmografické vyšetření se zhodnocením kvality perifer-
ního prokrvení včetně kotníkových a palcových tlaků. Rovněž se
popisuje lokalizace a velikost defektu, jeho charakter včetně pří-
tomnosti infekce a deformit končetiny. 

Retrospektivně jsme hodnotili tato vstupní vyšetření u pacien-
tů přicházejících na naši ambulanci s defektem na noze v období
listopad 2001 – listopad 2006.

Jako neuropatické jsme hodnotili defekty u pacientů, kde
v rámci vstupního vyšetření byla prokázána přítomnost diabetické
neuropatie a zároveň normální hodnoty kotníkových a palcových
tlaků a normální tvar fotopletysmografické křivky. Jako ischemic-
ké byly hodnoceny defekty u pacientů, kde v rámci vstupního
vyšetření nebyla prokázána přítomnost diabetické neuropatie
a byly patologické hodnoty kotníkových, palcových tlaků a pato-
logický tvar fotopletysmografické křivky. Jako neuroischemické
jsme hodnotili defekty u pacientů, kde byla prokázána přítomnost
diabetické neuropatie a patologické hodnoty kotníkových a palco-
vých tlaků a patologický tvar fotopletysmografické křivky.

Výsledky:
Ve zmíněném období navštívilo podiatrickou ambulanci cel-

kem 502 pacientů (tabulka č. 1) s nově vzniklou diabetickou ulce-
rací. Z toho bylo 86 diabetiků (17 %) vyšetřeno v ambulanci opa-
kovaně, tj. přišli s recidivou po zhojení ulcerace. Ve vysokém
procentu pacientů byly ulcerace mnohočetné (celkem bylo hodno-
ceno 835 ulcerací) – 1 ulceraci na noze manifestovalo 289 paci-
entů (57,6 %), 2 ulcerace mělo 139 diabetiků (27,7 %) a 3 a více
ulcerací současně mělo 74 pacientů (14,7 %). 

Podle výsledků vstupního vyšetření jsme pacienty rozdělili do
3 skupin – na pacienty se syndromem diabetické nohy čistě neuro-
patické etiologie, smíšené neuroischemické etiologie a třetí skupi-
nu tvořily defekty čistě ischemické etiologie (tabulka č. 1). Úroveň
metabolické kompenzace se ve všech 3 skupinách nelišila
(HbA1c 7,5 % vs. 7,9 % vs. 7,7 %). Ve skupině neuropatických
defektů byli významně častěji zastoupeni pacienti s diabetes melli-
tus 1. typu (22 % vs. 4 % vs. 0), zatímco čistě ischemické defekty
vznikly pouze u pacientů s diabetes mellitus 2. typu. Pacienti s neu-
ropatickými a neuroischemickými defekty byli významně častěji 
po nízkých amputacích (16,0 % a 31,6 % vs. 9,7 %), zatímco paci-

Tabulka č. 1: Spektrum pacientů

Počet Ženy Průměrný Průměrná doba  DM DM1 DM2 HbA1c

pacientů počet % věk (roky) trvání (roky) počet % počet % (%)

Neuropatické defekty 233 83 35,6 58,1 ± 12,8 15,0 ± 9,0 51 22,0 182 78,0 7,5 ± 2,1
Neuro-ischemické defekty 197 70 35,5 66,9 ± 9,3 16,6 ± 9,3 8 4,0 189 96,0 7,9 ± 1,9
Ischemické defekty 72 36 50 73,5 ± 9,3 13,7 ± 10,1 0 0 72 100 7,7 ± 2,9
Celkem 502 189 37,6 64,0 ± 13,0 15,4 ± 9,3 59 11,7 443 88,2 7,7 ± 2,0
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enti s ischemickými ulceracemi byli významně častěji již po vyso-
kých amputacích (19,4 % vs. 0,4 % ve skupině neuropatických a 2
% ve skupině neuroischemických defektů) a defekt vznikl na zby-
lé končetině. Ve skupině ischemických defektů byla významně čas-
těji přítomna gangréna (32,2 % vs. 0,6 % ve skupině neuropatic-
kých a 7,7 % ve skupině neuroischemických defektů). Ve skupině
neuropatických defektů bylo maximum ulcerací lokalizováno
v oblasti bříšek prstců (40,4 %) a metatarzofalangeálních kloubů
(39,1 %), zatímco ve skupině ischemických defektů bylo maximum
defektů lokalizováno v oblasti špiček prstců (63,6 %). Ve skupině
smíšených, neuroischemických defektů bylo 51,8 % ulcerací umís-
těno v oblasti prstců (jak na bříškách, tak na špičkách) a 21,4 %
v oblasti metatarzofalangeálních kloubů. Rozložení defektů bylo
statisticky významně odlišné ve všech třech skupinách diabetických
defektů a záviselo na jejich etiologii (p < 0,0001; Fischerův přesný
test, modifikace Monte Carlo).

Diskuse:
Postižení dolních končetin u diabetiků zahrnuje širokou škálu

chorob: neuropatický vřed, ischemickou gangrénu, infekční gan-
grénu, osteoartritidu, osteomyelitidu a jejich kombinace. Již ozna-
čení „syndrom“ napovídá, že projevy nohou být značně různoro-
dé a jsou výsledkem kombinace celé řady jevů.

Hlavní faktory, které vedou ke vzniku diabetické nohy, jsou
diabetická neuropatie (senzomotorická a viscerální), ischémie kon-
četiny (angiopatie), snížení kloubní pohyblivosti (cheiroartropatie)
a působení tlaku na plosku nohy. Na vzniku a obtížném hojení ulce-
rací se často podílí infekce.

Až v 80 % vznikne diabetická ulcerace na noze z otlaku
z nesprávně zvolené obuvi. Další příčinou bývají drobné úrazy
vznikající při chůzi naboso, při pádech, při nesprávně provedené
pedikúře a při dekubitech vznikajících při chůzi s cizím předmě-
tem uvnitř obuvi, který diabetik s neuropatií necítí. Často také
vznikají defekty jako následek popáleniny při sníženém vnímání
teplých povrchů, frekventní příčinou vzniku ulcerace bývají též
ragády a plísňové infekce, které usnadňují průnik infekce do hlub-
ších tkání. Antropometrická měření přitom prokázala, že ve sku-
pině diabetiků nad 50 let dochází k výrazným odchylkám v obvo-
du prstcových kloubů a s tím související výrazně větší šířkou nohy
ve srovnání s nediabetickou populací. U více než 25 % diabetiků
byly zjištěny drápovité prstce a vbočený palec. Běžná konfekční
obuv se přitom vyrábí v šířkových skupinách G či dokonce pouze

F, což je pro tyto pacienty nedostačující a dochází k útlaku kon-
četiny uvnitř obuvi. Velká část populace diabetiků je tak při pou-
žití běžné obuvi vystavena nebezpečí poškození nohou. Vzhledem
k tomu, že valná většina defektů byla lokalizována v přední části
nohy, bylo by vhodné se u diabetických pacientů věnovat mnohem
více otázkám správné péče o nohy, rizika traumatizace nohou
a především výběru správné obuvi. 

V našem souboru bylo více než 75 % všech defektů umís-
těno v oblasti prstců a přednoží, což může hrát významnou úlo-
hu v možnostech prevence vzniku diabetických ulcerací, včet-
ně výroby obuvi pro diabetiky.
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Souhrn:
48letý diabetik 2. typu 2 roky testoval nový model profylaktické zdravotní obuvi pro

diabetiky. Byl průběžně sledován diabetologem, podiatrem, obuvním technologem. Pře-
stože po 2 letech došlo i při uspokojivé kompenzaci diabetu, dyslipidémie a hypertenze
k progresi mikrovaskulárních i makrovaskulárních komplikací diabetu (retinopatie,
nefropatie, neuropatie i makroangiopatie postoupily do závažnějších stádií), klinický
nález na nohou pacienta se nezhoršil. Naopak v některých sledovaných parametrech
došlo i k jejich zlepšení, což dáváme do souvislosti zejména s používáním profylaktické
obuvi pro diabetiky, jelikož ostatní péče o nohy zůstala stejná jako před zahájením kli-
nických testů.

Summary:
The influence of a long-term use of diabetic shoes on the development and progression
of the diabetic foot syndrome 

48 years old male type 2 diabetes mellitus patient tested a novel model of prophy-
lactic diabetic shoes for 2 years. He was continuously followed by diabetologist, medical
podiatrist and shoes technologist.  Despite of a satisfactory diabetic control the patient
developed progression of both microvascular and macrovascular diabetic complications
(retinopathy, nephropathy, neuropathy and microangiopathy progressed to a more seri-
ous stage) after two years, however, the clinical finding on the feet did not get worse. On
the contrary some parameters of interest even improved which we consider to be rela-
ted to the use of the prophylactic diabetic shoes because other foot care remained the
same as before the start of clinical testing. 

Szabó, M., Piťhová, P., Jandlová, S. Vliv dlouhodobého používání diabetické obuvi na vznik a postup syn-

dromu diabetické nohy. Kazuistiky v diabetologii 5, 1: 16–19, 2007.

Klíčová slova: 
■ syndrom diabetické nohy
■ riziková noha
■ zdravotní profylaktická 

obuv pro diabetiky

Key words: 
■ diabetic foot syndrome
■ risky foot
■ health diabetic footwear

Úvod:
Mezi nejzávažnější komplikace diabetu patří syndrom diabe-

tické nohy. Pod tímto názvem rozumíme postižení nohy distálně
od kotníku nejčastěji ulceracemi nebo těžšími deformitami. Závaž-
nými následky syndromu diabetické nohy jsou gangrény, které se
vyvíjí u diabetiků 20krát častěji než u osob bez diabetu. Nehojící
se gangréna pacienta dlouhodobě invalidizuje, ohrožuje jej na živo-
tě a často končí amputací některé části dolní končetiny. Amputaci
prstů, části nohy či celé nohy případně větší části dolní končetiny
podstupuje 0,5–1 % diabetiků. Bylo prokázáno, že většina defek-
tů na nohách diabetiků vzniká následkem používání nevhodné obu-
vi, zejména v důsledku působení vysokých lokálních tlaků. Nejú-
činnější metodou prevence, která předchází vzniku syndromu
diabetické nohy, je nošení profylaktické zdravotní obuvi diabetiky. 

Kazuistika:
48letý muž byl přijat k hospitalizaci na Interní kliniku Fakult-

ní nemocnice v Praze Motole pro dekompenzaci diabetu, který byl
považován za recentní. Zároveň při přijetí zjištěna vysoká hodno-
ta krevního tlaku. Rodinná anamnéza: babička byla léčena pro dia-
betes mellitus 2. typu. Osobní anamnéza negativní, farmakologic-
ká anamnéza negativní, alergologická anamnéza negativní. Kuřák
po řadu let, nyní kouří 3–4 cigarety denně.

Laboratorní hodnoty: postprandiální glykémie při přijetí byla
21,5 mmol/l, HbA1c 8,8 % dle IFCC, celkový cholesterol 6,8 mmol/l,
triacylglyceroly 3,21 mmol/l, pH krve 7,42, GADA negativní, C-
peptid nalačno 503 pmol/l, C-peptid postprandiálně 608 pmol/l. 

Klasifikace diabetu: pomocí výše provedených vyšetření dia-
betes klasifikován jako 2. typu s počínající inzulinovou deficiencí,
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zahájena terapie inzulínem v intenzifikovaném inzulínovém reži-
mu. Při zaučování pacienta k aplikaci inzulínu a selfmonitoringu
glykémií pacient po 2 dnech hospitalizace uvedl, že již inzulín apli-
koval. Doznal rovněž, že byl coby diabetik a hypertonik diagnos-
tikován před více než 10 lety. Zprvu na kontroly chodil, poslední
4 roky u diabetologa vůbec nebyl, protože byl převeden na léčbu
inzulínem. Inzulín si nechtěl aplikovat s vysvětlením, že měl oba-
vu ze ztráty zaměstnání pokud se kolegové a zaměstnavatel dozví,
že je diabetik léčený inzulínem.

Byla provedena vyšetření komplikací diabetu: 
– výsledky vyšetření krve a moči svědčily pro nefropatii ve

stadiu mikroalbuminurie
– nález na oční pozadí prokázal diabetickou proliferativní reti-

nopatii bilaterálně. Pacient ihned přeložen na Oční kliniku,
kde po fluorescenční angiografii byla ve 2 sezeních prove-
dena laserová fotokoagulace sítnice bilaterálně.

– k vyšetření makroangiopatie provedena fotopletysmografie
tepen dolních končetin (DK), jež zjistila normální nález
vpravo, vlevo pouze funkčně nevýznamné obliterace. Dopp-
lerovská ultrasonografie shledala tepenný systém obou DK
s difuzními aterosklerotickými pláty maximální výšky 3 mm
bez stenóz, bez poruch průtoku.

– neurologické vyšetření prokázalo středně těžkou formu dia-
betické polyneuropatie DK, subjektivně přítomnost jak iri-
tačních (brnění, mravenčení, bolesti DK), tak zánikových
jevů (ztráta citlivosti); objektivně snížení vibračního čití
bilaterálně (ladička 3/8), částečně porušení tlakového čití
bilaterálně (monofilamenta), normu taktilního čití bilaterál-
ně (štětička) a částečnou ztrátu tepelného čití bilaterálně
(teplá vs. studená voda).

Zahájena farmakoterapie: rychle účinný inzulín 16-12-12 IU
preprandiálně + NPH inzulín 12 IU ve 22 hodin, aplikováno inzu-
linovými pery; dále ramipril, amlodipidn, losartan, hydrochloro-
thiazid, rilmenidin, fenofibrát. S touto terapií byl pacient propuš-
těn do následné ambulantní péče. Zůstává ve sledování našeho
diabetologického centra nejen v dispenzarizaci ambulance diabe-
tologické, ale také nefrologické, angiologické, oční a podiatrické.

Podiatr u pacienta konstatoval vysoké riziko vzniku syndromu
diabetické nohy, proto bylo pacientovi mimo kompenzace diabe-
tu, hypertenze a dyslipidémie doporučeno zanechání kouření
a nošení profylaktické zdravotní obuvi pro diabetiky. Ukončit kou-
ření nečinilo pacientovi problém – nebyl silným kuřákem. Nošení
profylaktické obuvi však neakceptoval. Přestože mu byl vystaven
poukaz na zdravotní obuv pro diabetiky umožňující pacientům
splňujícím kritéria čerpat z veřejného zdravotního pojištění 1000
Kč na pořízení této obuvi, doplatek činící 500 Kč se mu jevil vyso-
ký. Údajně si pořizuje obuv levnější.

Za několik měsíců byla naše klinika oslovena výrobcem zdra-
votní obuvi pro diabetiky s žádostí o dlouhodobé testování jednak
profylaktických modelů (určených pro pacienty s vysokým rizikem
vzniku syndromu diabetické nohy) ale také modelů s elastickým
svrškem, určenými pro pacienty s již rozvinutým syndromem dia-
betické nohy, zejména se středně těžkými deformitami. Testování
obuvi trvalo 2 roky, podmínkou testů bylo podstoupit 4 kontrolní
vyšetření (vstupní, po půl roce, po roce a po 2 letech výstupní)
skládající se z vyšetření obuvnicko-technologického a podiatric-
kého. Další podmínkou bylo časté nošení obuvi – pacient ji mohl
střídat s obuví jinou, nicméně po menšinu času. Obuv byla paci-

entům coby testovaný vzorek poskytnuta zdarma a po ukončení
testů jim byla ponechána. 

Výše uvedený nemocný byl vybaven profylaktickým modelem
zdravotní obuvi. Pro testovací účely se ukázal být nejvhodnějším
pacientem, jelikož obuv využíval ze všech 20 testovaných proban-
dů nejčastěji. Používání obuvi bylo hodnoceno zkušeným obuvní-
kem pomocí známek svědčících o obnošenosti bot. Technology
byla provedena řada měření, z nichž pro zdravotníky se jeví jako
zajímavé např. měření maximálních nášlapných tlaků (MPP) – viz
grafy č. 1 a 2.

Měření probíhalo na každé noze v několika místech: na medi-
ální a laterální straně prstů, na mediální a laterálně straně přední
části nohy, ve středu nohy a na patě. Získaná data pocházejí cel-
kem z 5 různých měření – z vlastní dosud nošené pacientovy obu-
vi, v níž přišel k převzetí testovaného vzorku, při převzetí z nové-
ho testovaného vzorku, z téhož vzorku po půl roce, po roce a po 2
letech jeho nošení, kdy byly testy ukončeny.

Graf č. 1: Maximální nášlapné tlaky (MPP) pravé dolní končetiny 

Graf č. 2: Maximální nášlapné tlaky (MPP) levé dolní končetiny
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Legenda ke grafům č. 1 a 2:

11 měření v místě paty
12 měření v oblasti střední nohy
13 měření v oblasti mediální strany přední části nohy
14 měření v oblasti laterální strany přední části nohy
15 měření v oblasti mediální strany prstů
16 měření v oblasti laterální strany prstů
a měření vlastní pacientovy obuvi
b měření nenošeného testovaného vzorku při jeho převzetí
c měření testovaného vzorku po půl roce nošení
d měření testovaného vzorku po roce nošení
e měření testovaného vzorku po 2 letech nošení
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Ve výše uvedených grafech je patrné, že v mnohých místech
byla při převzetí dosud nenošené zdravotní obuvi naměřena poměr-
ně vysoká hodnota maximálního tlaku. Tento fakt je dán tím, že
vkládací stélka se po dobu prvních dvaceti hodin nošení vytvaro-
vává tak, aby byla schopna kopírovat plosku chodidla a rozkládat
nášlapné tlaky. Měření provedená v průběhu nošení a to zejména
poslední měření provedené po 2 letech potvrzují, že lokální tlak si
„vytvaroval stélku“ dle individuální potřeby pacienta, byl rozšířen
na větší plochu a maximální nášlapné tlaky se snížily.

Po dobu sledovaných 2 let pacient pravidelně docházel na kon-
troly, prováděl sefmonitoring, aplikoval inzulín, stejně tak řádně
užíval předepsanou terapii antihypertenzivy a hypolipidemiky.
Kompenzace diabetu uspokojivá, HbA1c v rozmezí 4,9–5,5 % (dle
IFCC). Přesto došlo k progresi všech komplikací diabetu, někte-
rých do velmi pokročilého stadia:

– nefropatie progredovala ze stadia mikroalbuminurie do sta-
dia proteinurie bez redukce glomerulární filtrace;

– proliferativní retinopatie bilaterální i po oboustranném ošet-
ření laserovou fotokoagulací sítnice progredovala výrazně
zejména na periferii sítnice, na obou makulách se objevil
edém;

– na tepnách obou dolních končetin byly nově popsány hemo-
dynamicky významné stenózy;

– polyneuropatie DK progredovala z formy středně těžké do
formy těžké při progresi iritačních jevů (nově výrazné kli-
dové bolesti DKK) a zhoršení tlakového čití.

Navzdory zhoršení všech popisovaných komplikací diabetu se
klinický nález na nohou pacienta nejenže nezhoršil (nedošlo k pro-
gresi do syndromu diabetické nohy), naopak v některých sledova-
ných klinických parametrech došlo k jejich zlepšení – viz tabulka
č. l.

Diskuse: 
Obouvání diabetiků není dosud věnována dostatečná pozornost

i přesto, že je to především obuv, která vznik a vývoj syndromu
diabetické nohy může ovlivnit jak pozitivně, tak negativně. Profy-
laktická obuv pro diabetiky je konstruována tak, aby nohy diabe-
tika chránila. Široký tvar použitého obuvnického kopyta a vhodné
materiály (měkké tvárné usně) mají za výsledek obuv zajišťující
dostatečný prostor zejména pro přední část nohy, která je u diabe-
tiků v průměru širší než u osob bez cukrovky. Dostatečný vnitřní
prostor v obuvi je nutný také pro časté používání vkládacích sté-
lek. Vhodně volená podešev, podpatek optimální výšky spolu
s vkládací ortopedickou stélkou zajišťuje distribuci lokálních tlaků
na celou plosku nohy, čímž dochází ke snížení maximálních náš-

lapných tlaků. Polštářovaný límeček zajišťuje měkké bandážování
kolem paty a kotníku a brání také vniknutí cizího tělesa do obuvi.
Podšívka a vkládací stélka má antimykoticky upravený povrch,
čímž zabraňuje vzniku a šíření plísní na kůži nohou. 

K dnešnímu dni je již na českém trhu dostatečný výběr profy-
laktické obuvi pro diabetiky jak dámských tak pánských modelů.
Tyto pocházejí od několika výrobců českých, stejně tak je obuv
dovážena ze zahraničí. Rozdíl spočívá zejména ve vyšší ceně
zahraničních výrobků, kvalita je obdobná, proto máme největší
zkušenosti s použitím bot českých. Jejich cena je dnes již srovna-
telná s cenou kvalitní kožené obuvi nezdravotní, není tedy důvod,
aby ji diabetici nepoužívali i v případě, že nesplňují kritéria zdra-
votní pojišťovny na finanční příspěvek a obuv si hradí plně. Pre-
vence vzniku syndromu diabetické nohy má mnohem větší naději
na úspěch než jeho následná byť komplexní léčba. Pacient se syn-
dromem diabetické nohy a zejména pacient po amputaci je často
svou nemocí invalidizován. Léčba plně rozvinutého syndromu dia-
betické nohy a jeho následků tedy představuje nemalou finanční
zátěž pro zdravotnický systém. Prevence jeho vzniku je ve srov-
nání s těmito náklady nesrovnatelně levnější.

Závěr: 
U prezentovaného pacienta během 2letého sledování i při uspo-

kojivé kompenzaci diabetu, dyslipidémie a krevního tlaku došlo
k progresi mikrovaskulárních i makrovaskulárních komplikací dia-
betu. Přesto se klinický nález na nohou pacienta nejenže nezhoršil
– naopak v některých sledovaných klinických parametrech došlo
k jejich zlepšení. Deformity, edémy ulcerace či gangrény se nevy-
skytovaly při zahájení testů, v jejich průběhu ani při ukončení, pro-
to nemusela být provedena žádná amputace, která se nevyskyto-
vala ani v anamnéze. Hyperkeratózy přítomné na obou ploskách
při zahájení testů trvaly i v jejich průběhu a i při ukončení se nachá-
zely v nezměněném stavu. Při zahájení testů měl pacient na obou
patách ragády vzniknuvší v běžné obuvi, které se v menším roz-
sahu vyskytovaly i po roce nošení profylaktické obuvi a po 2 letech
již vymizely. Při zahájení testů měl pacient v meziprstí obou nohou
přítomny mykózy, které vymizely již po roce nošení diabetických
bot a ani po 2 letech se nevyskytovaly. 

Jelikož se jedná o pacienta s problematickou compliance, vel-
mi uspokojivý stav nohou ve srovnání s jeho celkovým zdravotním
stavem považujeme za úspěch. Dáváme jej do souvislosti i noše-
ním profylaktické obuvi. Předpokládáme, že její tvar, poddajnost
použitých materiálů (usní, tj. přírodních kůží), minimalizace množ-
ství švů, ortopedická vkládací stélka a další charakteristiky chrá-
nily nohu před vznikem deformit a ulcerací, podílely se na vyho-

Tabulka č. 1: Vývoj vybraných klinických parametrů

Hodnocený parametr Vstupní Po 1 roce Po 2 letech
Ulcerace - - -
Deformity - - -
Amputace - - -
Edémy - - -
Hyperkeratózy + (na ploskách bilaterálně) + (na ploskách bilaterálně) + (na ploskách bilaterálně)
Ragády + (na patách bilaterálně) + (na patách bilaterálně) + (na patách bilaterálně)
Mykóza + (v meziprstí bilaterálně) - -
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jení a dalším nevyvinutí se ragád pat. Vymizení meziprstních
mykóz pravděpodobně souvisí s antimykotickými vlastnostmi,
které vykazuje podšívka. Sám pacient uvedl, že pouze změnil obuv,
nikoli ostatní péči o nohy, která byla stejná, jako před zahájením
nošení profylaktické obuvi.
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Syndromu diabetické nohy bylo 3. listopadu loň-
ského roku věnováno jednodenní sympozium v praž-
ském IKEM. Organizátoři (předseda redakčního
kruhu Časopisu České společnosti hepato-pankrea-
to-biliární chirurgie prof. Miroslav Ryska z ÚVN
Praha a doc. Alexandra Jirkovská z IKEM) při
skladbě tématické náplně akce skloubili obecnější
aspekty syndromu (Zásady terapie infekce u syn-
dromu diabetické nohy – A. Jirkovská, Diagnostika
a léčba mykotických infekcí – V. Fejfarová a kol.) se
speciálnějšími okruhy zaměřenými detailněji (Pro-
blematika a terapie polyrezistentních bakteriálních
kmenů – V. Petrov, Methicilin rezistentní Staphylo-

coccus aureus – problém nejen pediatrické ambu-
lance – A. Kratochvíl a kol., nebo Kde končí mož-
nosti radiologických intervencí na bércových tep-
nách? – B. Kožnar a kol.). Nebyly opominuty ani
psychologické aspekty syndromu (T. Hrachovinová)
nebo aktuality v diagnostice a léčbě Charcotovy oste-
oartropatie (R. Bém a kol.). A. Jirkovská na sympo-
ziu prezentovala základní informace o podiatrické
sekci České diabetologické společnosti, založené loni
v říjnu. 

Přednášky byly otištěny v čísle 4/2006 Časopisu
České společnosti hepato-pankreato-biliární chirurgie.
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Zvláštnosti indikace operačního 
výkonu u seniorů
Kazuistika – indikace amputace dolní končetiny 
pro kritickou ischémii embolizační etiologie 
u diabetičky 2. typu

Ivana Doleželová
Geriatrická klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Souhrn:
Seniorský věk vyžaduje specifický přístup a diagnostickou rozvahu při indikaci ope-

račního výkonu jak u akutních tak i u plánovaných výkonů. Naše kazuistika upozorňu-
je na neodůvodněné oddalování akutních operačních výkonu u seniorů až do doby pro-
vedení výkonu z vitální indikace, což pro tyto nemocné znamená výrazné zhoršení kvality
života v období „čekání na výkon“, vede ke zvýšenému riziku vzniku trvalé poruchy
mobility a soběstačnosti a zvýšenému riziku dlouhodobé pooperační úmrtnosti. V závě-
ru doporučujeme některá vyšetření, která je potřebné provést k odpovědné rozvaze při
indikaci chirurgických výkonu u seniorů.

Summary:
Specificity of surgery indication in elderly patients 
Case history – indication of lower extremity amputation for critical ischemia of embolic
etiology in female type 2 diabetes mellitus patient 

Elderly demands specific approach and diagnostic decision in surgery indication
both of acute and scheduled procedures. Our case history points out to the unreasoned
delay of acute surgical procedures in senior patients until the surgery is performed from
„vital indication“ which results in the worsened quality of life of patients in the „wai-
ting for procedure“ period, the increased risk of permanent mobility impairment and
the self-sufficiency decrease and the increased risk of long-term post surgical mortality.
In conclusion, we recommend certain necessary examinations to be performed before
responsible discretion to surgery indication in elderly patients. 

Doleželová, I. Zvláštnosti indikace operačního výkonu u seniorů. Kazuistiky v diabetologii 5, 1: 20–24,

2007.

Klíčová slova: 
■ obecná kritéria hodnocení 

operačního rizika – ASA
■ hodnocení kardiovaskulár-

ního rizika
■ hodnocení funkční zdat-

nosti seniora – psychických 
a fyzických schopností

Key words: 
■ general criteria to assess 

surgical risk – ASA
■ cardiovascular risk 

assessment
■ assessment of functional 

capacity of seniors – 
mental and physical 
abilities

Úvod:
S prodlužováním věku se stále častěji setkáváme s nutností roz-

hodnout o amputaci gangrenózní končetiny u pacienta ve vyšším
věku. Ať je etiologie poškození končetiny jakákoliv (ischemická,
diabetická, embolizační) a byly-li již vyčerpány všechny dostupné
terapeutické přístupy, které nevedly k revaskularizaci a revitaliza-
ci končetiny, je chirurgem nebo angiologem indikována amputace
i v seniorském věku. Názory na načasování výkonu se však různí
podle odborníků. Jiný názor na včasnost amputace má indikující
chirurg, jiný názor vyšetřující internista a jiný názor má geriatr.
Bohužel radikální chirurgické výkony u seniorů bývají velmi čas-
to odkládány až do situace vitální indikace, kdy je riziko periope-

rační, časné i dlouhodobé pooperační mortality velmi vysoké.
Odklad radikálního výkonu bývá indikován bez podrobnějšího
vyšetření a bez objektivního průkazu neúnosnosti seniora k výko-
nu, často jen na základě zjištěného vyššího věku nebo zhoršení
soběstačnosti a imobility nemocného. 

Kazuistika:
K ilustraci problému uvádím kazuistiku pacientky (1921), kte-

rá byla přijata na interní kliniku pro kritickou ischémii levé dolní
končetiny (LDK) embolizační etiologie. Po provedení angiografie
(embolizační uzávěr odstupu arteria femoris superficialis l. sin
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a arteria poplitea, které jsou dále zcela uzavřeny, na bérci se plní
arteria fibularis přes kolaterály, arteria profunda femoris se boha-
tě větví, větve jsou obturovány tromby) byla cévním specialistou
provedena lokální trombolýza, bohužel bez úplného a dostačující-
ho obnovení perfuze končetiny. Dle angiologa byla v této situaci
jediným řešením amputace. Problém nemocné byl prezentován
angiochirurgovi, který zpochybnil pravděpodobnost úspěšného
hojení pahýlu, výkon odložil a doporučil amputaci až z vitální indi-
kace. Nemocná byla po šesti dnech přeložena ke konzervativní
terapii k nám. 

Vývoj klinických obtíží u pacientky v předchorobí trval pou-
hé tři dny. Zpočátku měla nemocná pocit tíhy v DK, následně došlo
k rozvoji progredujících klaudikací při chůzi na minimální vzdá-
lenost.

Anamnesticky pacientka neudávala žádné klaudikační bolesti
při chůzi, byla plně soběstačná a samostatně chodící, samostatně
zvládala nákupy a domácí úklid bez dopomoci další osoby (IADL
75 bodů – tabulka č. 1 a 8). V průběhu posledních 5 let udávala
opakované závrativé a kolapsové stavy při fibrilaci síní s rychlým
převodem na komory, dlouhodobě byla na antiagregační terapii
kyselinou acetylosalicylovou, užívala metoprolol (Betaloc), perin-
dopril (Prestarium), amlodipin (Agen), dioxin. V květnu roku 2005
podělala krátkou ataku hypoperfuze CNS s prchavou poruchou řeči
bez motorického postižení a s úplnou úpravou řeči. Asi pět let
nemocná dodržuje diabetickou dietu pro diagnostikovaný diabetes
mellitus 2. typu. Ostatní anamnestické údaje, somatický nález
a základní laboratorní výsledky, včetně EKG byly ve fyziologic-
kých mezích.

Při překladu k nám (po šesti dnech hospitalizace na interní kli-
nice) byla nemocná již s omezenou soběstačností a mobilitou

(ADL 30 bodů – střední až těžký stupeň závislosti v základních
denních činnostech viz tabulka č. 1 a 7). Na levé DK byla přítom-
na gangréna 3. prstu. Pacientka vykazovala mírný až střední kog-
nitivní deficit (MMSE 18 – tabulka č. 1, 5 a 6) s mírnou poruchou
paměti, bez delirantních stavů a stavů zmatenosti. Kognitivní funk-
ce byly negativně ovlivněny hospitalizací a závažností celkového
zdravotního stavu. 

Během čtrnáctidenního pobytu u nás se progresivně zhoršoval
lokální nález na DK i celkový stav pacientky. Došlo k rozvoji nekro-
tického defektu paty a cirkulárnímu defektu distálního bérce do
výše 10 cm nad kotníky, končetina byla lividní a s otokem pod kole-
no. Pacientka dostávala parenterálně antibiotika a rehydrataci, zvy-
šovali jsme dávky analgetik. Chirurgem byla nemocná doporučena
k amputaci z vitální indikace až při počínajícím septickém stavu
s febríliemi, laboratorně zvýšeným CRP (161 mg/l) a rozvojem leu-
kocytózy (15 tisíc). Celkově došlo u nemocné k rozvoji kompletní
imobility a plné nesoběstačnosti i na lůžku, byla přítomna porucha
příjmu potravy a tekutin, rozvinula se inkontinence moči. 

Amputace z vitální indikace byla provedena v bérci 23. den od
prvních projevů onemocnění. Pooperační průběh byl příznivý, jiz-
va se hojila dobře. 

Hodnocení seniora před operací
Senioři nad 70 let tvoří 20 % nemocných na chirurgických

odděleních a až 50 % na ortopedických a urologických odděleních.
I přes pokles celkové chirurgické mortality připadá 75 % poope-
rační úmrtnosti na seniory. Pooperační mortalita závisí jednak
na délce a kvalitě předoperační přípravy a pooperační péče (u plá-
novaných výkonů je mortalita 5 %, u neodkladných výkonů se zvy-
šuje na 10 % do 7. den po výkonu). Po urgentních náročných

Tabulka č. 1: Hodnocení rizika operačního výkonu seniora

Obecná kritéria hodnocení rizika výkonu Riziko amputace u naší pacientky

Klasifikace ASA (skupina I-V) ASA II – středně těžké systémové onemocnění
viz tabulka č. 2 ● riziko perioperační mortality 0,5 %

Kardiovaskulární riziko a výpočet Indexu Přítomna fibrilace síní a věk nad 70 let
kardiálního rizika (dle Goldmana) Index kardiálního rizika – skupina II, 12 bodů 
viz tabulky č. 3 a 4 ● riziko život ohrožujících komplikací 5 %

● riziko kardiální smrti 2 %

Přítomnost kardiovaskulární onemocnění ovlivňujících ● Arteriální hypertenze
operační výkon, pooperační stav a vývoj ● Kolapsové stavy při tachyfibrilaci síní

● Tranzitorní ischemická ataka v květnu 2005 s poruchou řeči 

Přítomnost plicního onemocnění Negativní

Psychická funkční zdatnost MMSE 18 bodů – mírný až střední kognitivní deficit
viz tabulky č. 5 a 6

Fyzická funkční zdatnost v předchorobí ADL 100 bodů – plná soběstačnost v základních denních
viz tabulka č. 7 činnostech

Praktické dovednosti IADL test – 75 bodů – částečně závislá
viz tabulka č. 8
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Tabulka č. 2: Hodnocení operačního rizika podle ASA (American Society of Anesthesiologists)

Skupina Definice, popis stavu Perioperační 
mortalita v % 

ASA I Zdravý pacient bez patologického klinického (psychosomatického) a laboratorního nálezu. 0,1 %
Chorobný proces, pro který je pacient operován, je lokalizovaný a nezpůsobuje systémovou poruchu.

Méně až středně závažné systémové onemocnění, pro které je pacient operován, případně vyvolané jiným 
ASA II patofyziologickým procesem beze změn výkonnosti a funkce orgánů (např. pokročilý věk – nad 70 let, 0,5 %

hypertenze, anémie, diabetes mellitus, obezita, lehká forma ICHS). 

ASA III Závažné systémové onemocnění jakékoli etiologie, omezující aktivitu nemocného a výkonnost a funkci 
orgánů (např. angina pectoris, stav po infarktu myokardu, závažná forma diabetes mellitus, srdeční selhání).

4,4 %

Závažné život ohrožující systémové onemocnění, které není vždy operací řešitelné (srdeční dekompenzace, 
ASA IV nestabilní angina pectoris, pokročilá forma plicní, ledvinné, jaterní nedostatečnosti, hemoragický šok, 25 %

peritonitida, ileus aj.).

ASA V Moribundní pacient, u něhož je operace poslední možností záchrany života. Smrt je pravděpodobná 50 %
do 24 hodin s operací nebo bez ní.

Tabulka č. 3: Hodnocení kardiovaskulárního rizika

Klinická situace, rizikový faktor Bodový 
skór

Přítomnost cvalu nebo zvýšená náplň 
jugulárních žil 10

Akutní infarkt myokardu v posledních 
6 měsících 11

Komorové extrasystoly v počtu > 5/min 
(i v anamnéze), nebo jiný než sinusový rytmus 7
nebo supraventrikulární extrasystoly 
při předoperačním vyšetření 

Věk nad 70 let 5

Urgentní výkon 4

Výkon nitrohrudní, nitrobřišní 
nebo na aortě 3

Hemodynamicky významná aortální stenóza 3

Celkově špatný stav (metabolicky 3
nebo somaticky – ležící nemocný)

Tabulka č. 4: Index kardiálního rizika

Sumární Komplikace Život Kardiální 
Skupina bodový skór žádné nebo ohrožující smrt

nevýznamné komplikace

I 0–5 99 % 0,7 % 0,2 %
II 6–12 93 % 5 % 2 %
III 13–25 86 % 11 % 2 %
IV 26 a více 22 % 22 % 56 %

Tabulka č. 5: Hodnocení psychických schopností – MMSE test

MMSE - Mini-Mental State Examination
– hodnotí orientaci, okamžitou paměť, výbavnost, pozornost,

řeč, rozpoznávání, praktické dovednosti, zrakově prostorové
schopnosti

– senzitivita 87 %, specificita 82 %

Hodnocení testu:
26–30 bodů bez poruchy kognitivních funkcí
25–26 bodů hraniční hodnoty, dispenzarizace
18–24 bodů lehká demence
6–17 bodů středně těžká demence
méně než 6 bodů těžká demence

Tabulka č. 6: Praktický význam MMSE v hodnocení operačního rizika

Hodnocení míry rizika pooperační imobility a dysaptibility dle MMSE

Malé riziko Zvýšené až vysoké riziko
poperačního delíria, dlouhodobé imobility i dysaptibility poperačního delíria, dlouhodobé imobility i dysaptibility

30–24 bodů bez kognitivního deficitu 17–13 bodů středně těžká demence – nutný dohled 
24–18 bodů mírná kognitivní porucha nad veškerou činností 

pod 10 bodů těžká demence a úplná nesoběstačnost
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operacích narůstá mortalita až ke 40 %. Nejvyšší je do 24 hodin,
nižší do 7. pooperačního dne, zvýšená je do 3. až 4. týdne po ope-
raci. Významnou roli v pooperační úmrtnosti seniorů hraje věk
(nad 70 let se mortalita zvyšuje 2krát), funkční zdatnost seniora
před výkonem, polymorbidita (polymorbidita zvyšuje mortalitu
3krát) a polypragmázie.

Nesmíme zapomínat na vývoj dlouhodobé pooperační mor-
tality seniorů. Tím je myšleno úmrtí seniorů po jednom roce po
úspěšně provedené operaci, kdy senior umírá na destabilizaci do
té doby kompenzovaného organismu v důsledku operační zátěže
a náročnosti hojení, které křehký senior není schopen ani v delším
časovém úseku úspěšně reparovat a zvládnout. Například práce
Nichollse (Nicholls et Wilson 2000) ukazuje narůstající trend dlou-
hodobé mortality po operacích krčku femuru v čase. Dle této prá-
ce zemře po 4 týdnech po výkonu 7 %, po 3 měsících již 13 % a po
1 roce až 24 % odoperovaných seniorů. 

Rozbor kazuistiky:
Jak se tedy postavit k indikaci amputace končetiny u seniora

a tedy i u naší pacientky? Je potřebné zvážit veškerá rizika výko-
nu (tabulka č. 1) a především zvážit kvalitu života seniora před a po
výkonu. 

Pokud je amputace (nebo jiný chirurgický výkon) jediným
řešením problému seniora a z provedených vyšetření nejsou zjev-
né zdravotní kontraindikace provedení operace, musíme mít řádné
argumenty, které určí a potvrdí správné načasování výkonu. Vzhle-
dem k progresivnímu nárůstu rizika krátkodobé pooperační mor-
tality u operací seniorů z vitální indikace (až 40 % proti 5–10 %
pooperačních úmrtí u operací ve stabilizovaném stavu) je načaso-
vání výkonu velmi významné. 

K oddalování povedení výkonu velmi často vede imobilita
nemocného v době indikace výkonu. Běžným argumentem je, že
se operací stejně nic nezmění. Vždy je nutné hodnotit především
kvalitu života seniora před a po výkonu. Mobilita a soběstačnost
totiž nejsou jedinými kritérii kvality života seniora. 

1. Imobilita a nesoběstačnost nastupuje vzhledem k chybění
fyzických a psychických rezerv u seniora při zátěži již po
několika dnech, tak jak tomu bylo i u naší nemocné (20 dnů
z plné soběstačnosti do plné závislosti). Proto je nutné zhod-
notit úroveň a vývoj soběstačnosti a mobility v předchoro-
bí, půl roku až rok zpětně, abychom mohli rámcově posou-
dit kvalitu rezerv.

2. V indikaci načasování operačního výkonu je nutné hodno-
tit především kvalitu života seniora před výkonem a po
něm, bez ohledu na úroveň mobility a soběstačnosti
v době indikace k výkonu. 

3. Při uvažování o kvalitě života seniora musíme hodnotit
bolest, polypragmázii, aplikační formu léků (injekce, infu-
ze), potřebu antibiotik, potřebu převazů, schopnost perorál-
ního příjmu potravy a tekutin, kontinenci. Do hodnocení
kvality života seniora při indikaci k operačnímu výkonu
patří zvažování medicínských schopností a možností stabi-
lizovat stav a zastavit progresi defektu bez operace a nebo
s operací. Zvažujeme, zda provedení operačního výkonu
umožní nemocnému zkrácení hospitalizace na akutním lůž-
ku nebo dokonce jeho propouštění do domácí péče, byť
i s handicapem (např. stavy po amputacích). 

4. Je-li operace jediným řešením nepříznivého zdravotního
stavu, zvažujeme, zda indikace nebo prodlužování indika-
ce k výkonu nezhoršuje krátkodobou i dlouhodobou pro-
gnózu přežití nemocného.

U naší nemocné byla bezprostředně po stanovení diagnózy
a indikaci k amputaci velmi příznivá situace celkové kondice jak
fyzické, tak i psychické. Pacientka byla před výkonem chodící
a plně soběstačná, nebyla v malnutrici. Současně byl příznivý
i nález na DK. Krátké trvání subakutní ischémie, částečně zacho-
vaný kolaterální oběh a částečná reperfuze po lokální trombolýze
dovolovaly předpokládat relativně více zachovalé metabolické
a trofické poměry v distálních částech končetiny než je tomu
u chronických ischemických defektů. Tato lokální situace umož-
ňovala předpokládat příznivější hojení rány po provedené amputa-
ci. Byla přítomna nekróza menšího rozsahu – pouze jeden prst
LDK, která představovala pro organismus menší metabolickou
a imunologickou zátěž než rozsáhlé defekty, které vznikly po odlo-
žení výkonu. 

Odkladem výkonu poklesly funkční rezervy nemocné, což se
projevilo klinicky rozvojem septického stavu a funkčně ztrátou
mobility, soběstačnosti a vznikem inkontinence. 

Tabulka č. 7: Hodnocení fyzické funkční zdatnosti – test ADL
(Activities of Daily Living) dle Barthelové

Postihuje míru soběstačnosti v základních všedních činnostech
Okruhy otázek: najedení, napití, osobní hygiena, oblékání, 
chůze 50 m, chůze do schodů.
Pacienti, nedosahující plný počet bodů vyžadují v domácí péči
pomoc další osoby
Menší než plný počet bodů před operačním výkonem zna-
mená vysoké riziko dlouhodobé pooperační imobility
a dysability.

Stupeň závislosti Dosažený počet bodů

vysoký 0–40
střední 45–60
lehký 65–90

nezávislý 100

Tabulka č. 8: Hodnocení praktických dovedností – IADL test
(Instrumental Activities Daily Living - test instrumentální denních
činností)

Odráží schopnosti a soběstačnost nemocného ve vztahu k okol-
nímu světu. Vyplňuje blízká osoba i pacient.
Okruhy otázek: telefonování, transport, vaření, domácí práce,
práce kolem domu, užívání léků, hospodaření a finance.
Riziko pooperační imobility a dysaptibility progresivně narůstá
se snižujícím se bodovým ziskem.

Stupeň závislosti Počet bodů

závislý 0–40
částečně závislý 45–75

nezávislý 80
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Odkladem výkonu až do situace jeho provedení z vitální indi-
kace se zcela zbytečně výrazně zvýšilo riziko perioperační a poo-
perační mortality z původních 5–10 % na 40 %. Naštěstí naše
nemocná měla ještě tolik fyzických a psychických rezerv, že zvlád-
la i tuto nepříznivou situaci a výkon přežila. 

1. K dlouhodobé mortalitě se pro krátkost času od výkonu nel-
ze vyjádřit. Lze však předpokládat, že riziko dlouhodobé
mortality je taktéž zvýšeno s ohledem na závažnost celko-
vého stavu v jakém pacientka vstupovala k amputaci.

2. Vzhledem k těžkému stavu nemocné bezprostředně před
výkonem se zhoršuje bezprostřední pooperační mobilita,
prodlužuje délka rehabilitace a výrazně zvyšuje riziko imo-
bilizačního syndromu se všemi jeho důsledky (především
zvýšené riziko pneumonie, trombózy, zvýšené riziko vzni-
ku dekubitu a progresivní úbytek svalové hmoty). Obtížnost
pooperační rehabilitace a návrat k částečné soběstačnosti
jsou negativně ovlivněny i délkou pobytu na lůžku před pro-
vedeným výkonem.

3. V situaci nekrózy pouze jednoho prstu LDK by nemuselo
dojít k tak vysoké amputaci a dlouhodobá mobilita a soběs-
tačnost pacientky po výkonu by byla méně alterována než
při amputaci končetiny v bérci.

Závěr:
Je zjištěno, že náročnější operační výkon je u 60 % seniorů pří-

činou dlouhodobé až trvalé dysmobility a dysaptibility různého
stupně s následnou zvýšenou spotřebou sociálních služeb a trvalé
hospitalizace. S prodlužováním nepříznivé zdravotní situace
nemocného a tedy i s oddalování indikovaného operačního zákro-
ku se progresivně zvyšuje riziko perioperační a krátkodobé poo-
perační mortality přibližně až na 40 %. Důvody jsou především
úbytek funkčních rezerv, regresivní metabolické a imunologické
pochody, involuční somatické a psychické změny provázející stá-

ří a také polymorbidita a polypragmázie. U seniorů v zátěžových
situacích můžeme pozorovat rychlý nástup imobility, nesoběstač-
nosti, inkontinence a psychických poruch, prakticky v průběhu 10
až 14 dnů. Progrese, hloubka a fixace těchto změn závisí kromě
jiného i na rychlosti s jakou jsme po medicínské stránce schopni
závažný stav nemocného stabilizovat a zlepšit. V případě, že jedi-
ným řešením závažné situace seniora je operační zákrok a senior
je výkonu únosný, neměli bychom po objektivním zhodnocení
všech rizik s operací otálet, pokud tímto zákrokem můžeme zlep-
šit kvalitu jeho života. V tomto případě by u seniora předpokláda-
ná pooperační dysmobilita a dyasptibilita neměly být kontraindi-
kací radikálního chirurgického výkonu. 
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Recentní diabetes mellitus 
jako mylná příčina váhového 
úbytku ve stáří

Souhrn:
Pokles váhy a hubnutí je častým steskem starších osob. Mírný pokles váhy ve stáří

je fyziologický. Hlavními příčinami nejasného hubnutí jsou organická onemocnění, psy-
chické poruchy a psychosociální důvody. Autoři předkládají případ nemocného s nejas-
ným váhovým úbytkem, který byl původně přičítán pouze recentnímu diabetes mellitus.

Summary:
Recent diabetes mellitus as a wrong cause of weight loss in elderly

Weight loss and slimming is a common complaint of seniors. A slight weight loss in
elderly is physiological. Main causes of unclear slimming are organic diseases, mental
disorders and psychosocial reasons. Authors present a case of a patient with unclear
weight loss that was initially attributed only to the recent diabetes mellitus.

Kojecký, V., Švestka, L. Recentní diabetes mellitus jako mylná příčina váhového úbytku ve stáří. Kazuis-

tiky v diabetologii 5, 1: 25–26, 2007.

Klíčová slova: 
■ diabetes mellitus
■ hubnutí 
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■ diabetes mellitus
■ slimming

Vladimír Kojecký, Lubomír Švestka
Interní klinika IPVZ, Baťova krajské nemocnice ve Zlíně, 
Spolupracující centrum WHO pro studium diabetu, Zlín

Úvod:
Udržení dobrého zdravotního stavu je s rostoucím věkem stá-

le důležitější. Jedním z faktorů, které se na vnímání pocitu zdraví
podílejí, je tělesná hmotnost. Jakémukoliv nejasnému zhubnutí jak
nemocný tak lékař věnují velkou pozornost. Jeho příčiny mohou
být rozličné. Nejčastěji se myslí na organické onemocnění. Podíl
orgánových chorob je v praxi často nadhodnocován. Jiné, např.
psychosociální faktory, pak zůstávají nepoznány. Autoři popisují
případ nemocného s váhovým úbytkem, který byl nesprávně při-
čítán pouze diabetu.

Kazuistika:
72letý muž, léčící se jen pro občasné bolesti zad vertebrogen-

ního původu, jinak s negativní osobní anamnézou, byl odeslán
praktickým lékařem pro váhový úbytek 5 kg za 1 měsíc. Sám
nemocný krom slabosti a snížené chuti k jídlu, jiné potíže neudá-
val. Preventivně sám dlouhodobě užíval kyselinu acetylosalicylo-
vou (Anopyrin), multivitamínové preparáty a v posledních týdnech
hypnotika. Špatně spal.

V objektivním nálezu byla nápadná astenie, BMI 19 kg/m2,
s redukcí podkožního tuku. Laboratorní screening (FW, krevní
obraz, iontogram, transaminázy) ukázal jen normální výsledky.
Albumin 33 g/l. Překvapující byla hyperglykémie nalačno 16,8
mmol/l. Kontrolní vyšetření vyloučilo laboratorní chybu. Šlo
o recentní diabetes mellitus. Při cílených dotazech nemocný při-

pustil častější močení, které přičítal „prostatě“. Dále byla doplně-
na sonografie břicha, gastroskopie, vše bez patologie. Palpační
nález na prostatě ani hladiny prostatického specifického antigenu
neukazovaly na možnost nádoru. Hraničně suprimovaná byla hla-
dina thyreostimulačního hormonu (TSH 0,15 µmol/l) při fyziolo-
gické hladině volného thyroxinu (FT4). Normální výsledky sono-
grafie štítné žlázy i hladiny autoprotilátek (proti thyreoidální
peroxidáze a thyreoglobulinu) svědčily proti thyreotoxikóze. Dia-
betes mellitus jsme zpočátku kompenzovali inzulínem, po stabili-
zaci stavu byl nemocný převeden na perorální antidiabetika (glik-
lazid; Diaprel MR 2-0-0). Za hospitalizace se chuť k jídlu zlepšila
a nemocný během 2 týdnů přibral 3 kg.

Po 2 měsících byl pacient odeslán k vyšetření pro opětovný
váhový úbytek. Za několik týdnů po propuštění začal opět postup-
ně hubnout. Chuť k jídlu měl zase menší a krom občasných boles-
tí páteře jiné potíže neudával. Jedl údajně dostatečně, množství
nedokázal přesně specifikovat. Jak objektivní nález tak laborator-
ní screening neodhalily nové patologie.

Při minulé hospitalizaci byla zvažována subklinická hyperthy-
reóza. Současné hodnoty (TSH i FT4) byly normální a hyperfunkci
štítné žlázy jako příčinu zhubnutí vylučovaly. Diabetes mellitus byl
kompenzován dobře (glykémie během dne od 6 mmol/l do 9
mmol/l) a za důvod váhového úbytku se tentokrát nedal považo-
vat. Nabízela se otázka, zda u nemocného není příčnou hubnutí
další, zatím nepoznané organické onemocnění. Kontrolní sonogra-
fie břicha, vyšetření zažívacího traktu a další vyšetření včetně ster-
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nální punkce, byly normální. Nemocný byl trvale afebrilní. Psy-
chiatr vyloučil možnost depresivní poruchy. Nálezy nesvědčily pro
probíhající závažnější onemocnění, které by mohlo vyvolat pokles
váhy. V nemocnici pacient jedl dobře. Byl proto propuštěn domů
s žádostí praktického lékaře o objasnění sociální situace, objekti-
vizaci přívodu stravy doma.

S nemocným jsme se setkali za půl roku, kdy byl přijat do
nemocnice pro dekompenzaci diabetu při akutním horečnatém
infektu horních cest dýchacích. Přestal hubnout a oproti předcho-
zí hospitalizaci přibral 7 kg. Pátrali jsme po podrobnostech.
Nemocný udal, že po návratu manželky z lázeňské léčby začal při-
bírat na váze. Vyšlo najevo, že váhový pokles časově koreloval
s obdobím, kdy manželka byla dlouhodobě hospitalizována
a nemocný si sám musel zajišťovat chod domácnosti včetně vaře-
ní. Po návratu manželky se vrátily dřívější stravovací návyky
a nemocný přibral na původní váhu.

Diskuse:
Tělesná hmotnost se během života mění. Po 30. roku začíná

úbytek svalové hmoty, která je nahrazována tukem. Celková těles-
ná hmotnost stoupá a dosahuje maxima kolem 6. decenia. Poté
začíná pomalý fyziologický úbytek kolem 0,1–0,2 kg/rok. Je otáz-
kou, jaký váhový úbytek je možno za těchto okolností považovat
za významný. Konsensus neexistuje. Nicméně na základě výsled-
ků populačních studií se za významnou považuje ztráta více než 5
% hmotnosti za 6–12 měsíců. Od této hranice prudce roste morbi-
dita i mortalita (až o 25 % za 18 měsíců) a proto je považována za
významnou. S menším poklesem hmotnosti se setkáme až u 20 %
starších osob. Opravdu významný úbytek, který si zaslouží vyšet-
ření, je popisován u necelého procenta osob, a menším poklesem
hmotnosti se setkáme až u jedné pětiny starších osob.

Chuť k jídlu a tělesná hmotnost jsou regulovány sítí neurálních
a hormonálních faktorů. Klíčovou roli mají hypothalamická centra,
jejichž aktivita je modulována řadou hormonů a neuropeptidů (např.
alfa melanocyty stimulačním hormonem, adrenergními mediátory,
gastrointestinálními peptidy, inzulínem ad.). Za klíčový v dlouhodo-
bé regulaci hmotnosti je v současnosti považován leptin, produkova-
ný tukovou tkání. Snižuje pocit hladu a zvyšuje energetický výdej. Ve
stáří jeho hladiny stoupají. Za zátěžových situací zvyšují energetický
výdej cytokiny, spolu s katecholaminy, glukagonem, kortizolem.

Příčiny váhového úbytku ve vyšším věku lze rozdělit do tří
hlavních skupin: na důvody organické, psychologické a sociální
(tabulka č. 1). V praxi se nejčastěji myslí na onemocnění nádoro-
vé, které se potvrdí u 16–36 % osob. Neméně časté jsou psychic-
ké poruchy, zvl. deprese (9–42 %). Endokrinopatie (hlavně thyre-
otoxikóza) tvoří necelou desetinu celkového počtu. U asi třetiny
osob se příčinu nepodaří odhalit.

V našem případě byl původně za příčinu hubnutí považován
recentní diabetes mellitus. Váhový úbytek však novou diagnózu
diabetu ve stáří provází mnohem méně často než jsme zvyklí
u mladších diabetiků 1. typu (36 % vs. 50 % u diabetes mellitus 1.
typu). S hubnutím se setkáme často u osob, které nejsou otylé.
U obézních diabetiků s inzulínorezistencí nemusí být dekompen-
zace diabetu provázena poklesem váhy. Ve stáří je pro diabetes
typický oligosymptomatický průběh. Polyurie, polydipsie typicky
vídané u mladších často chybí, jak tomu bylo u našeho nemocné-
ho. První známkou diabetu bývají jen častější infekce, např. bala-
nitidy, vulvovaginitidy, pocit suchosti v ústech. Není proto pře-
kvapivé, že diabetes zůstává často nepoznán. Se stoupajícím věkem
roste glykémie (o 0,5 mmol za desetiletí) a stoupá počet osob s dia-
betem a poruchou glukózové tolerance (40 % ve věku 65–74 let
a 50 % nad 80 let). Asi polovina z nich není diagnostikována.

Pouze na dekompenzovaný diabetes nelze bez vyšetření váho-
vý úbytek ve stáří svádět. Příčin hubnutí je více. Ne na všechny se
myslí a ne všechny jsou běžně uváděny v lékařských učebnicích
a repetitoriích. Až v jedné třetině jsou příčinou nejasného hubnutí
důvody psychosociální. Sociální deprivace, ztráta partnera jsou dal-
ší z rizikových faktorů významného váhového úbytku. Dochází ke
ztrátě motivace připravovat si sám jídlo, projeví se neznalost vaře-
ní, nakupování (muži), chudoba, či malnutrice následkem jedno-
stranné, nutričně deficitní stravy (diskontní potraviny). Negativní
roli hraje zhoršení chuti a čichu, snižující požitek z jídla, defektní
chrup a obtížné žvýkání. Staří lidé se hůře adaptují na období men-
šího nebo většího příjmu stravy a pomaleji se vrací na výchozí váhu.
I přechodná změna v jídle se může odrazit v tělesné hmotnosti. Tyto,
zdánlivě banální faktory, lze velmi snadno přehlédnout a bez spo-
lupráce s okolím nemocného je ani nezjistíme. Nemocní jsou pak
opakovaně extenzivně a bezvýsledně vyšetřováni ve snaze nalézt
organické onemocnění, které by hubnutí vysvětlilo.

Literatura:
Alibhai, S. M., Greenwood, C., Payette, H. An approach to the
management of unintentional weight loss in elderly people. CMAJ
172, 6: 773–780, 2005.
Moriquti, J. C., Moriquti, E. K., Ferriolli, E. et al. Involuntary
weight loss in elderly individuals: assessment and treatment. Sao
Paulo Med J 119, 2: 72–77, 2001.
Wise, G. R., Craig, D. Evaluation of involuntary weight loss. Whe-
re do you start? Postgrad Med 95, 4: 143–146, 149–150, 1994.

MUDr. Vladimír Kojecký, Ph.D.
Interní klinika IPVZ
Krajská nemocnice T. Bati a.s.
Havlíčkovo nábřeží 600
762 75 Zlín

Tabulka č. 1: Zastoupení nejčastějších příčin váhového úbytku ve
stáří (Dle: Alibhai et al. 2005)

Maligní onemocnění 16–36 %
Psychiatrická onemocnění 9–42 %
Gastrointestinální onemocnění 6–19 %
Endokrinní onemocnění 4–11 %
Kardiovaskulární onemocnění 2–9 %
Alkoholismus 4–8 %
Respirační onemocnění ~6 %
Neurologická onemocnění 2–7 %
Chronické infekce 2–5 %
Ledvinná onemocnění ~4 %
Pojivová onemocnění 2–4 %
Polékové příčiny ~2 %
Neznámé 10–36 %
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Souhrn:
V článku je uvedena úspěšnost konzervativní léčby orlistatem u diabetika druhého

typu. Pacient s výraznou obezitou (hmotností 146 kg, BMI 40 kg/m2), inzulínovou rezi-
stencí, dekompenzovanou hypertenzní chorobou a nízkou compliance (vysazování medi-
kace) byl po zlepšení compliance a nasazení léčby antiobezitikem úspěšně kompenzován
i z hlediska diabetes mellitus. Postupně mohl být u pacienta, při současném zlepšení kom-
penzace diabetu a snížení tělesné hmotnosti, vysazen jak inzulín, tak perorální antidia-
betika a zachována jen léčba dietou. Redukce hmotnosti pacientovi umožnila také ome-
zení kombinované antihypertenzní medikace, zlepšení lipidového spektra, odstranění
bolestí nosných kloubů a únavy, zlepšení hybnosti (totální endoprotéza levého kyčelního
kloubu).

Summary:
The benefit of a correct indication of orlistat treatment (Xenical) in an obese diabetic
patient 

We present the benefit of a conservative treatment with orlistat in a type 2 diabetic
patient. The patient with a significant obesity (weight 146 kg, BMI 40 kg/m2), insulin
resistance, uncontrolled hypertension and poor compliance (treatment withdrawal) was
successfully compensated, even with respect to diabetes mellitus, following a complian-
ce improvement and beginning of obesity treatment. Concurrently to the diabetes con-
trol improvement and the body weight lowering the patient could gradually down-tit-
rate and withdraw insulin and oral antidiabetics and he remained treated by diet only.
The weight reduction provided for a combined antihypertensive treatment reduction,
lipid spectrum improvement, big joints pain and fatigue relief, improvement of move-
ment (total left hip joint replacement). 

Vyhnánková, I. Přínos léčby orlistatem (Xenical) u obézního diabetika při správné indikaci. Kazuistiky

v diabetologii 5, 1: 27–29, 2007.

Klíčová slova: 
■ obezita
■ diabetes mellitus 2. typu
■ orlistat
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Přínos léčby orlistatem (Xenical) 
u obézního diabetika 
při správné indikaci

Úvod:
Obezita je klasifikována jako onemocnění. Má úzkou návaz-

nost na další zdravotní obtíže a choroby (kardiovaskulární one-
mocnění, metabolické choroby, onemocnění GIT, gynekologické
choroby, poruchy spojené s postižením pohybového aparátu).
Všechny komplikace vedou k vyšší nemocnosti a četnějšímu úmr-
tí pacientů. S redukcí hmotnosti se pacientovi prodlužuje život.
Pozitivní vliv redukce hmotnosti se nejvíce uplatňuje u metabo-
lického onemocnění diabetes mellitus 2. typu.

Obezita je chronické onemocnění charakterizované zmnože-
ním tukové tkáně v organismu v důsledku pozitivní energetické
bilance. Obezita představuje nejčastější metabolickou nemoc

v rozvinutých zemích. Energetický příjem by měl odpovídat ener-
getickému výdeji.

Ve studii, která byl provedena na vzorku afroamerických dětí,
dětí latinoamerických a ostatních dětí v USA, bylo demonstrová-
na a statisticky vyhodnocena korelace mezi rozvojem obezity a sle-
dováním televize. 8–18leté děti a adolescenti v rodinách s nižšími
příjmy prosedí v průměru o 4,5 hod denně více u televize a videa,
vč. hraní videoher, než děti v rodinách s vyšším příjmem (ve zmi-
ňovaných oblastech se ve většině případů shoduje nižší příjem
s nižším vzděláním). To pochopitelně souvisí s častějším výsky-
tem nadváhy a obezity u dětí a adolescentů v rodinách s nižšími
příjmy než v rodinách s vyššími příjmy.
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PŘÍNOS LÉČBY ORLISTATEM (XENICAL) U OBÉZNÍHO DIABETIKA PŘI SPRÁVNÉ INDIKACI

Kazuistika: 
V roce 2002 byl na naší klinice hospitalizován pacient, ročník

narození 1952, s hmotností 146 kg, BMI 40 kg/m2, s diagnózou
dekompenzovaného diabetes mellitus 2. typu (5 let léčen perorál-
ními antidiabetiky), dekompenzovanou hypertenzní chorobou,
hraniční dyslipidémií, se syndromem inzulínové rezistence, poru-
chou chůze pro obtíže po totální endoprotéze pravého kolenního
kloubu. Poslední rok nebral žádnou medikaci – veškerou medika-
ci si sám vysadil. Glykémie při přijetí 19,2 mmol/l, krevní tlak
220/135 mmHg. Subjektivně polyurie, polydipsie, slabost, nauzea.
Přibližně 1,5 roku neměl zájem o léčbu, spolupráce byla obtížná,
na kontroly chodil nepravidelně, léky občas vysadil, zlehčoval dia-
betologická doporučení.

Od poloviny roku 2004 začal docházet pravidelně na kontroly.
Udával výskyt subjektivních obtíží (častá cefalea, únava, bolesti
kloubů) při dekompenzované hypertenzní chorobě, dekompenzo-
vaném diabetes mellitus 2. typu a trvající obezitě (hmotnost 138
kg, BMI 38 kg/m2. Jeho medikace obsahovala glibenklamid (Mani-
nil) 2krát 5 mg, metformin 2krát 1000 mg, nitrendipin 20 mg 2krát
1 tbl, rilmenidin (Tenaxum) 1krát 1 tbl, quinapril (Accupro) 10 mg
2krát 1 tbl, losartan 50 mg 2krát 1 tbl. HBA1c 7,4 %, lačná glyké-
mie 11,5 mmol/l, glykosurie 4.

Byla nasazena kombinovaná antidiabetická léčba inzulínem
NPH 0-0-0-16 IU s.c., metforminem 1000 mg 2krát 1 tbl a glime-
piridem 4 mg 1-0-0. 

V květnu 2005 při hodnotách HBA1c 6,3 %, lačná glykémie 9,2
mmol/l, glykosurie +2, hmotnosti 135 kg, BMI 37 kg/m2 započa-
ta terapie orlistatem (Xenical) 3krát 1 tbl.

V červnu 2005 hmotnost stále 135 kg, HBA1c 6,6 %, lačná gly-
kémie 9,6 mmol/l, glykosurie 2, celkový cholesterol 4,6 mmol/l,
triglyceridy (TG) 1,3 mmol/l, kyselina močová 293 µmol/l. Vysa-
zena léčba inzulínem a glimepiridem, ponechána léčba orlistatem
3krát 1 tbl a metforminem 1000 mg 2krát 1 tbl.

V červenci 2005 hmotnost poklesla na 125 kg, v září 2005 na
122 kg v říjnu pak na 119 kg. V listopadu 2005 při hmotnosti 119

kg vysazen metformin a k orlistatu pridán repaglinid (NovoNorm)
3 x 3 mg. 

V únoru 2006 při hmotnosti 117 kg, BMI 32 kg/m2, HBA1c 4,0
%, celkovém cholesterolu 4,1mmol/l, hladině triglyceridů 1,2
mmol/l, lačné glykémii 6,2 mmol/l jsem konstatovali při  diagnó-
ze diabetes mellitus 2. typu výbornou kompenzaci  mohli vysadit
i repaglinid (NovoNorm).

Při pokračujícím trendu byla v červenci 2006 hmotnost 108,5
kg, lačná glykémie 7,7 mmol/l,HBA1c 5,2 %, moč chemicky nega-
tivní. Pacient byl uspokojivě kompenzován za léčby dietou. 

V říjnu 2006 pacient s hmotností 110 kg, BMI 30 kg/m2, lač-
nou glykémie 8,0 mmol/l, HBA1c 4,4 %, glykosurií negativní. Kre-
atinin 88 µmol/l, urea 4,4 µmol/l, celkový cholesterol 4,0 mmol/l,
triglyceridy (TG) 0,8 mmol/l. Diabetes mellitus 2. typu bez další
antidiabetické medikace kompenzován dietou. Terapie orlistatem
byla po 12 měsících vysazena. V antihypertenzní medikaci čtyř-
kombinací léků sníženy dávky nitrendipinu 20 mg z 2krát tbl na
1krát 1 tbl, quinapril 2krát 10mg zaměněn za perindopril 4 mg
1krát 1 tbl, losartan 50 mg vysazen.

Začátkem ledna 2007 je pacientova hmotnost kolem 106–107
kg, BMI 29 kg/m2, lačná glykémie 6,8 mmol/l, HBA1c 3,9 %, moč
chemicky negativní, TK 125/75 mmHg, nadále zvažováno omeze-
ní dávek antihypertenzní medikace.

Diskuse:
V obezitologické ambulanci je farmakologická léčba orlista-

tem často obézními pacienty přerušována a později odmítána pro
jeho časté nežádoucí gastrointestinální účinky (průjmovité stoli-
ce). Většina pacientů není schopna po dobu farmakoterapie orlis-
tatem dodržovat dietu s omezením tučných jídel, aby tak předešla
nežádoucím účinkům. Ani v tomto případě se léčba orlistatem neo-
bešla bez nežádoucích vedlejších gastrointestinálních účinků při
občasném porušení diety, které pacient přiznával.

Štěpán Svačina

Hypertenze při obezitě a diabetu
Společný výskyt hypertenze, obezity a diabetu je dávno znám. Poslední dobou se možná častěji než o diabetes

mellitus 2. typu hovoří o metabolickém syndromu, protože vazba metabolických onemocnění, jež ho skládají je čím
dál zjevnější i široké odborné veřejnosti. Sám autor publikace věnoval v minulosti velké úsilí prezentaci významu
metabolického syndromu a vnitřních vazeb jeho nejběžnějších součástí.

V úvodu k publikaci autor, prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., píše: „Největší a bohužel častou chybou je,
zaměřují-li se lékaři na léčbu jen jednoho onemocnění...“ Tato slova pak dobře charakterizují i určení knihy a její
zaměření. V prvních částech publikace uvádí autor hypertenzi, obezitu a diabetes mellitus (zde 1. i 2. typu) do vzá-
jemných souvislostí, detekuje jejich vztahy. V následujících kapitolách se pak věnuje terapii. Vycházeje z patoge-
neze onemocnění prezentuje autor postupy terapie hypertenze u obézních nemocných, diabetiků 1. a 2. typu, samo-
statně pak poznámky ke komplikacím hypertenze s ohledem na metabolická onemocnění. K dobrému autorskému
a vydavatelskému standardu patří také věcný rejstřík a nezbytný přehled literárních zdrojů.

V rozsahem nevelké knize tak čtenář dostává užitečnou, praktickou a fundovaně napsanou příručku věnovanou
tématu více než aktuálnímu.

Triton, Praha, 2007, ISBN 80-7254-911-1, 1. vydání, formát A5, váz., 134 stran
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PŘÍNOS LÉČBY ORLISTATEM (XENICAL) U OBÉZNÍHO DIABETIKA PŘI SPRÁVNÉ INDIKACI

Závěr:
Úspěšnost konzervativní terapie v obezitologii je udávána

v rozmezí 4–5 %. I při výrazném rozvoji a pokroku bariatrické chi-
rurgie je nadále nutné podporovat a zasazovat se o účelnost kon-
zervativní terapie v obezitologii. Uvedená kazuistika je ukázkou
možnosti ovlivnění inzulínové rezistence redukcí hmotnosti kon-
zervativní léčbou. Hypertenzní choroba, patřící do skupiny s men-
ším rizikem závislým na obezitě, byla redukcí hmotnosti ovlivně-
na jen částečně. 

Obézní diabetik, který měl na začátku léčby kombinovanou
antidiabetickou terapii, humánní inzulín s dlohodobým účinkem,
derivát sulfonylurey glimepirid a metformin. Po přidání antiobe-
zitika orlistatu (Xenical) k antidiabetické terapii mohl být po krát-
ké době (1 měsíc – redukce hmotnosti o 5 kg) vysazen inzulín
a glimepirid. Přechodně ponechána terapie metforminem a orlis-
tatem, později metformin nahrazen repaglinidem. Pacient, který
byl bez možnosti zapojení fyzické aktivity pro ortopedické ome-
zení (pravostranná těžká coxartróza), léčbu nepřerušil i při výsky-
tu vedlejších účinků.

Po 12 měsících terapie orlistatem ukončena s výsledkem uspo-
kojivé a později i výborné kompenzace diabetes mellitus 2. typu
diabetickou dietou 175 g sacharidů, bez terapie perorálními anti-
diabetiky nebo inzulínem.

Redukce hmotnosti pacientovi umožnila vysazení antidiabe-
tické medikace, omezení kombinované antihypertenzní medikace,

zlepšení lipidového spektra, odstranění bolestí nosných kloubů
a únavy, zlepšení hybnosti (totální endoprotéza levého kyčelního
kloubu).
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MUDr. Ivana Vyhnánková
Diabetologická a obezitologická ambulance
II. interní klinika
Fakultní Thomayerova nemocnice
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Maligní zánět zevního ucha
Juraj Szántó

Sdělení z praxe

Autor tohoto sdělení – atypické kazuistiky, si nebyl jist, zda se
bude hodit k otištění spíše v časopise Kazuistiky v diabetologii
nebo Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL. Snad by tento
případ mohl z diagnostického a terapeutického hlediska zajímat
pravidelné čtenáře obou zmíněných listů, případně i kolegy v šir-
ší zdravotnické praxi.

Jedná se o kazuistiku muže, narozeného v roce 1928, profesí
lékaře. Základní dignózou byl diabetes mellitus 2. typu s progre-
dujícími, zejména neuropatickými a kardiovaskulárními, kompli-
kacemi diabetu, pro které je trvale sledován neurologem a kardio-
logem. Pacient je léčen a kompenzován perorálními antidiabetiky
a inzulínem (gliklazid; Diaprel a Mixtard 30 HM), z kardiologic-
ké indikace pak kyselinou acetylosalicylovou (Anopyrin 100) a tel-
misartanem (Micardis 80). Zajištěn je domácí selfmonitoring gly-
kémií a pravidelná kontrola v ordinaci diabetologa.

Na počátku dlouhodobě se nehojícího a postupujícího postiže-
ní v horní části levého ušního boltce stál pacientův drobný zlozvyk
– snaha seškrábnout nebo odloupnout si každý stroupek z jakéko-
liv části těla. Takový stroupek na ušním lalůčku byl také prvotním
zdrojem uvedeného defektu.

Pacient vyhledal odbornou pomoc své známé, mladé lékařky
pracující na kožní klinice fakultní nemocnice (pracovišti, kde v 60.
letech 19. století působil i významný český lékař Vilém Petters) až
v situaci, kdy stále iritovaná svědící léze na zevním uchu nabyla
obrazu nehojícího se vřídku. Na tomto pracovišti začal být léčen
kryodestrukcí, působením nízké teploty na patologicky změněnou
tkáň.

Účinnost této léčby byla jen přechodná. Pro recidivy, o jejichž
příčinách se lze dnes již jen dohadovat, bylo nutné celý léčebný
postup přibližně po půl roce opakovat. Na tento postup, zpočátku
shodně přijímaný oběma zúčastněnými lékaři (v roli ošetřujícího
i pacienta) nahlížela skepticky překvapivě manželka nemocného.
Navzdory absenci lékařského vzdělání (absolvovala univerzitní
studium filozofické), prostudoval odbornou literaturu z této oblas-
ti a upozornila na zmínku ve stati Františka Saudka v rámci základ-
ní diabetologické publikace (Bartoš, V., Pelikánová, T. Praktická
diabetologie. Praha: Maxdorf, 1996.) věnovanou malignímu záně-
tu zevního ucha: „Jde o vzácné, těžce probíhající onemocnění způ-
sobené nejčastěji Pseudomonas aeruginosa, které se vyskytuje
téměř jen u diabetiků. Průběh může být zpočátku nenápadný, ale
vyžaduje okamžitou intenzivní protipseudomonádovou léčbu.“

Na tomto základě manželka nemocného sama iniciovala otori-
nolaringologické vyšetření u známého profesora na Klinice ORL
a chirurgie hlavy a krku jiné pražské fakultní nemocnice. Nebyla
totiž záruka, že by její manžel byl ochoten zabývat se dostatečně
svým zdravotním stavem.

K vyšetření došlo podle dokumentace zmíněné kliniky na
sklonku měsíce května 1999. Bylo zaznamenáno, že jde o drob-
ný útvar velikosti 4 x 4 mm, pravděpodobně basaliom velikosti
2 x 1 mm nebo karcinom a indikován chirurgický výkon v míst-
ní anestézii během jednodenní hospitalizace. Pacient byl přijat
dne 11. června, výkon byl proveden téhož dne. Stehy byly odstra-
něny dne 17. června. Další kontroly ukázaly dobré hojení a klid-
nou jizvu. 

Histologické vyšetření extirpovaného basaliomu prokázalo, že
šlo o spinocelulární karcinom, v jednom řezu dosahující téměř
k hranicím excize. Nebyl doporučen další výkon, pouze sledování
pacienta. Odborník, jenž výkon provedl, dva měsíce poté, 12. srp-
na 1999, mohl konstatovat, že pacient je zhojen, není přítomna žád-
ná kosmetická deformita a doporučit kontrolu za rok.

Ke kontrolnímu vyšetření se pacient s operovaným ušním bolt-
cem dostavuje každoročně, zatím naposledy v lednu 2007. Jako
lékař si více než deset let po vzniku léze a téměř osm let po odbor-
ně provedeném chirurgickém výkonu plně uvědomuje, že vzhle-
dem k jeho vlastní nekázni a lhostejnosti k původně povrchnímu
diagnostickému přístupu a neadekvátní léčbě, mohl mít tento pří-
pad výrazně horší zdravotní důsledky. 

Spolu s ním vysoce oceňujeme aktivní zájem jeho životní part-
nerky, která se nespokojila s prakticky neúčinnou léčbou v derma-
tologické ambulanci a dožadovala se – a také docílila – svědomi-
tějšího vyšetření a efektivnější léčby manžela. Díky souhře těchto
příznivých okolností se zhojení jeví ze subjektivního i z objektiv-
ního hlediska jako trvalé. 

Každá kazuistika, tedy i tato, by měla mít svůj poučný závěr.
Doporučení, které vyplývá z tohoto příběhu, zní: 

Jsi-li lékař nebo jiný profesionální pracovník ve zdravotnic-
tví, hlídej si zdraví jak to vyžaduješ od lidí, o které pečuješ. Nepod-
ceňuj varovná slova partnera či jiné blízké osoby, i když nemá
lékařské vzdělání. Najdi si cestu, aby ses zbavil škodlivých návy-
ků a pokud ti již některý z nich přivodil patologickou změnu, 
nezanedbej ji; s přehledem v odborné literatuře a v oborech, kte-
ré se problematikou zabývají, si včas zajisti odpovídající vyšetře-
ní, spolehlivou diagnózu s interdisciplinárním přístupem a efek-
tivní léčbu.

MUDr. Juraj Szántó
Legerova 27
120 00 Praha 2
E-mail: juraj.szanto@quick.cz
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Inhalační inzulín

Zuzana Vlasáková
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Inzulín, hormon tvořený slinivkou břišní, se dlouho nedařilo
nahradit žádným obdobným lékem, který by nemusel být apliko-
ván parenterálně. Smířit se s injekční formou léku je pro mnohé
pacienty velmi těžké. Bolest a strach ze vpichu, z hypoglykémie,
z nepohodlí vznikajícího vícečetnou aplikací inzulínu, někdy nut-
ná změna zaměstnání nebo životního stylu související s intenzifi-
kovaným inzulínovým režimem, vedou k odmítání převodu na léč-
bu injekčním inzulínem. Pro tuto skupinu nemocných by mohl být
inhalační inzulín řešením. 

Plíce svými alveoly s obrovským povrchem, dosahujícím až
140 m2, krytým velmi tenkou, vysoce permeabilní membránou
z epiteliálních buněk, bohatě prokrvené, jsou tkání s velkou imu-
nologickou tolerabilitou a malou lokální degradací tohoto hormo-
nu. Tvoří tak výhodné místo pro absorpci inzulínu. 

Nevýhodou aplikace inzulínu do dýchacích cest je to, že čás-
tice nesoucí inzulín musí urazit od inhalátoru k alveolům poměr-
ně dlouhou dráhu, na níž dochází k významným ztrátám. Po pero-
rální inhalaci jedné dávky lidského inzulínu zůstává přibližně 30
% obsahu blistru v blistru samotném nebo v inhalároru, 20 % v oro-
faryngu, 10 % v dýchacích cestách a zbylých 40 % se teprve depo-
nuje hluboko v plicích. Biologická dostupnost inhalačního inzulí-
nu je 10–16 %, i když údaje o některých druzích inhalačního
inzulínu dokládají dostupnost nad 40 %. Efekt jedné jednotky inha-
lačního inzulínu odpovídá jedné jednotce subkutánního inzulínu,
avšak obsahuje několikanásobně vyšší množství inzulínu, čímž se
zvyšují náklady na léčbu. 

Inhalační inzulíny se vyznačují rychlým nástupem účinku, pro-
to je doporučována aplikace 10 minut před jídlem. Vrcholu kon-
centrace v krvi je dosaženo během 15–45 minut. Hladina klesá
o něco pomaleji ve srovnání se subkutánní aplikační cestou a tím
má inhalační inzulín o něco delší dobu působení. Lépe napodobu-
je fyziologický stav produkce a účinku inzulínu v závislosti na
požití potravy. Ve srovnání se subkutánním inzulínem se při apli-
kaci těsně před jídlem lépe synchronizuje s absorpcí jídla, vyka-
zuje nejen výhodnější spektrum postprandiálních, ale i lačných
glykémií a méně nežádoucích účinků, zejména hypoglykémií, než
subkutánní inzulín (Hollander et al. 2004). 

Inhalační inzulín je indikován k preprandiálnímu podávání
jako krátkodobě působící inzulín pro diabetiky 1. i 2. typu (DM 1,
DM 2) (Rosenstock et al. 2004; Skyler et al. 2001). U DM 1 je při
intenzifikované inzulínové léčbě nutné jej podávat v kombinaci
s dlouhodobě působícím inzulínem. U DM 2 je možná jak mono-
terapie preprandiálními dávkami, tak kombinace s perorálními

antidiabetiky. Další možností je, stejně jako u DM 1, intenzifiko-
vaný režim. Při aplikaci inzulínu inhalační cestou ve třech denních
dávkách nedošlo k nárůstu hmotnosti na rozdíl od léčby subku-
tánním inzulínem (Skyler et al. 2001) a kompenzace diabetu byla
srovnatelná nebo lepší než při terapii humánními inzulíny nebo
analogy (Hollander et al. 2004; Skyler et al. 2001; Rave et al.
2005). Ani frekvencí a tíží hypoglykémií se inhalační inzulín neli-
ší od subkutánního (Hollander et al. 2004).

Dlouhodobá bezpečnost aplikace inhalačního inzulínu dět-
ským pacientům dosud nebyla potvrzena, takže se o této léčbě
u dětí uvažuje, zatím se však u pacientů mladších 18 let nedopo-
ručuje. Podobně jsou omezené zkušenosti s užíváním inhalačního
inzulínu u pacientů ve věkové kategorii nad 75 let. Mezi kontrain-
dikace léčby inhalačním inzulínem patří hypersenzitivita na inzu-
lín či na jakoukoli pomocnou látku. Těhotným a kojícím matkám
není užívání inhalačního inzulínu pro nedostatek klinických zku-
šeností doporučeno. Pokud pacientka během léčby inhalačním
inzulínem otěhotní, musí být převedena na léčbu subkutánním
humánním inzulínem. 

Pacienti léčení inhalačním inzulínem by neměli kouřit, neboť
hrozí zvýšené riziko hypoglykémie. Mezi další kontraindikaci pat-
ří nedostatečně kompenzovaná závažná plicní onemocnění jako
jsou asthma bronchiale, chronická obstrukční plicní nemoc a inter-
sticiální plicní procesy. Astma ovlivňuje kinetiku inhalačního inzu-
línu stavem plicní tkáně, bronchiální reaktivitou, průsvitem bron-
chů, architekturou plicní tkáně i hypersekrecí hlenu v dýchacích
cestách. 

Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří dráždivý kašel, spoje-
ný s inhalací, vyskytující se v 10–25 % případů, bronchospasmus
a edém plic, který byl popsán pouze v ojedinělých případech. 

Firma Aventis/Pfizer EEIG, která se stala prvním držitelem
registrace inhalačního inzulínu s názvem Exubera v ČR, ho měla
uvést na náš trh v roce 2006. Zatím však neproběhlo kategorizač-
ní řízení, takže budeme doufat, že v roce 2007 se již s ním v našich
lékárnách setkáme. Nebude však pojišťovnami hrazen.

Potvrdí-li se bezpečnost inhalačního inzulínu i po dlouhodo-
bém užívání, bude jistě tato neinvazivní cesta aplikace přispívat ke
zlepšení kvality života (Rosenstock et al. 2004) a k lepší spolupráci
pacienta s lékařem. Ta je základním předpokladem pro dobrou
kompenzaci diabetu a tím snížení rizika rozvoje orgánových kom-
plikací. Můžeme jen doufat, že vyšší náklady a tím i cena inha-
lačního inzulínu nebudou limitujícím faktorem pro rozšíření léčeb-
ných možností pro diabetické pacienty. 

V minulém čísle Kazuistik v diabetologii jsme publikovali abstrakta prací z VII. sympozia s mezinárodní účastí Diabetes a oko, jež se konal v pražském IKEM
20. října 2006. Z technických důvodů již nebyl do čísla zařazen příspěvek MUDr. Zuzany Vlasákové, CSc. Inhalační inzulín. Autorce i čtenářům se omlou-
váme a příspěvek publikujeme v tomto čísle.
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INHALAČNÍ INZULÍN

MUDr. Zuzana Vlasáková, CSc.
Centrum diabetologie IKEM
Vídeňská 1958/9
Praha 4 – Krč
E-mail: zuvl@medicon.cz

Neviem ako Vy, ale ja som ako mladá lekárka mávala chvíle,
keď na mňa všetko padalo a pýtala som sa veľakrát samej seba, aj
iných, či to naše úsilie nie je zbytočné, keď môžeme pomôcť len
malému množstvu trpiacich ľudí. Náhodou sa mi dostala do rúk
kniha, z ktorej Vám ponúkam príbeh.

Zrazu som mala svoju „barličku“, lebo vďaka nej ma už netrá-
pi, že nemôžem pomôcť celému svetu. Volá sa:

Po jednej

Jeden náš priateľ sa raz pri západe slnka prechádzal po prázd-
nej mexickej pláži. Ako tak šiel, v diaľke uvidel iného muža. Keď
bol pri ňom trochu bližšie, všimol si, že je to miestny obyvateľ.
Stále sa zohýbal, niečo zbieral a hádzal to do vody. Znova a zno-
va odhadzoval tie predmety do mora.

Keď náš priateľ podišiel ešte bližšie, uvidel, že to, čo domoro-
dec zbiera, sú morské hviezdice, ktoré more vyplavilo na pláž
a muž ich po jednej hádže späť do vody.

Náš priateľ bol trochu v rozpakoch. Pristúpil k mužovi a pove-
dal: „Dobrý večer, priateľu. Lámem si hlavu nad tým, čo robíte.”

„Hádžem tieto hviezdice späť do mora. Vidíte, odliv práve
vrcholí a more ich všetky vyplavilo na breh. Ak ich nehodím späť,
nebudú mať kyslík a zahynú.”

„Tomu rozumiem“, povedal náš priateľ, „ale na pláži sú určite
tisíce hviezdíc. Je predsa absolútne nemožné, aby ste všetky pozbi-
erali. Je ich jednoducho príliš veľa. A neuvedomujete si, že toto
isté sa pravdepodobne deje na stovkách pláží po celom pobreží?
Vari nevidíte, že vy to nijako nemôžete zmeniť?”

Domorodec sa usmial, zohol sa, aby zdvihol ďalšiu hviezdicu,
a keď ju hodil späť do mora povedal: „Ale táto bude žiť.“

Autori tohto príbehu sú Jack Canfield a Mark V. Hansen a pre-
písala som ho z knihy Slepačia polievka pre dušu.

Ak ste sa nad týmto príbehom zamysleli aspoň na sekundu,
napriek permanentnému nedostatku času vo Vašom uponáhľanom
živote a nemávli ste nad ním opovržlivo rukou, neprepísala som ho
zbytočne. A aby tento príbeh nebol sám, ešte aspoň jeden úryvok
z iného príbehu z tej istej knihy. 

Volá sa:

Už len jeden raz 
a autor je Hanoch McCarty.

„Možno nás raz niekto vyzve na to, aby sme pomohli ľuďom,
ktorým už ostatní nedávajú nádej. Možno aj my usúdime, že už
niet žiadnej šance. Ale to je práve tá chvíľa, v ktorej ak sa nám
podarí objaviť v sebe to malé zrnko viery a nádeje, možno preko-
náme kritický bod, dosiahneme viditeľný úspech a zachránime člo-
veka. ....Už len raz. Už len tento jediný raz a možno sa mi podarí
urobiť krok dopredu. Prosím ťa, priateľu, vráť sa, už len tento jedi-
ný raz.“

Nabudúce už budem písať vlastné kazuistiky.

Daniela Kuzmová

Máte svoju „barličku“? alias
Čo je vašou „barličkou“?

K O M E N T Á R
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Kazuistika:
53letá nemocná, rodinná anamnéza bezvýznamná, obezita

pouze u matky. Třicet let léčena pro arteriální hypertenzi (losartan,
diltiazem), recidivující erysipel a tromboflebitidy na obou dolních
končetinách, dále léčena pro bronchiální astma (teofylin), které
několik let v klidu. V roce 1999 operace menisku pravého kolene.
Generalizovaná osteoartróza nosných kloubů. Reaktivní depresív-
ní syndrom. 

Menstruace od 13 let, nyní 3 roky menopauza. Celkem pět
porodů. Rozvedená, invalidní důchodně.

Je obézní od 21 let, v 18 letech vážila 68 kilogramů, po prv-
ním porodu přibrala na 107 kilogramů, další nárůst hmotnosti
v souvislosti s těhotenstvími, v 50 letech váží 127 kilogramů. Opa-
kovaně se pokouší o redukci hmotnosti dietou, vždy s jo-jo efek-
tem. Farmakologická terapie (zkoušela fentermin, orlistat) rovněž
bez efektu. V roce 2005 vyšetřena v obezitologické ambulanci
Endokrinologického ústavu, hmotnost 175,2 kilogramu, výška 168
cm, BMI 49 kg/m2.

Z laboratorního vyšetření normální hodnoty plazmatických
lipidů, glykémie, mineralogramu, jaterních testů, středně zvýšená
sedimentace a C-reaktivní protein, normální hladiny tyreoidálních
hormonů, steroidů, vyšší hladina inzulínu (29,7 mIU/l) a C-pepti-
du (2,87 nmol/l). V objektivním nálezu těžká obezita, pendlující
břicho s lymfedémem, indurací kůže s několika trofickými defek-
ty, otoky, lymfedémem a hyperpigmentací bérců s trofickými
defekty. Po dohodě odeslána k hospitalizaci na interní kliniku FN
v Motole k léčbě obezity pomocí VLCD (very low calory diet),
zaléčení kožních defektů a komplexnímu vyšetření.

V období od března 2005 do září 2007 byla celkem 4krát hos-
pitalizována, vývoj tělesné hmotnosti je uveden v tabulce. Během
první hospitalizace zredukovala 13 kilogramů, poté přibrala 54
kilogramů, v září 2005 za hospitalizace přeléčena recidiva erysi-

Morbidní obezita s jo-jo fenoménem 
u 53leté nemocné

Václav Zamrazil ml., Eva Žákovičová
Interní klinika, FN Motol, Praha

Souhrn:
Extrémně obézní nemocná se vzestupem hmotnosti během těhotenství a v menopau-

ze, opakované pokusy o redukci hmotnosti dietou vedly vždy k dalšímu vzestupu (jo-jo
efekt). Úspěšná léčba až během třetí hospitalizace, kdy v úvodu nemocná v kritickém
stavu při komplikujících onemocněních. Nyní hmotnostně stabilní, snížila tělesnou hmot-
nost o celkem 64 kilogramů, indikována k provedení gastrického bypassu jako dlouho-
době efektivnímu řešení morbidní obezity.

Summary:
Morbid obesity with “yo-yo” phenomenon in a 53 years old female patient. 

An extremely obese female patient with weight gains during pregnancy and meno-
pauses, repetitive attempts on weight reduction by a diet lead to further weight gains
(yo-yo effect). Successful treatment during the 3rd hospitalization, at the beginning of
which the patient was in a critical state in connection with concurrent illnesses. Now, the
patient presents weight stability, has reduced her weight by 64 kilograms in total and
has been indicated for gastric by-pass as an long-term effective solution of the morbid
obesity.  

Zamrazil jr., V., Žákovičová, E. Morbidní obezita s jo-jo fenoménem u 53leté nemocné. Kazuistiky v dia-

betologii 5, 1: 33–34, 2007.

Klíčová slova: 
■ morbidní obezita
■ jo-jo fenomén
■ gastrický bypass 

Key words: 
■ morbid obesity
■ yo-yo phenomenon
■ gastric bypass

Tab. č. 1: Vývoj tělesné hmotnosti (kg) a BMI (kg/m2) v rámci
hospitalizace

Hospitalizace Hmotnost Při BMI při Při 
při přijetí dimisi přijetí dimisi

III/2005 142 129 50 45
XI/2005 188 175 67 62
IV/2006 214 170 76 60
X/2006 162 150 57 53
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pelu, zredukovala 12 kilogramů, od razantnější redukce hmotnos-
ti bylo ustoupeno vzhledem k akutnímu infektu. Bylo navrženo
provedené gastrického bypassu, bariatrickým chirurgem nebyla
akceptována. 

V dubnu 2006 přijata akutně v kritickém stavu, febrilní při reci-
divě erysipelu, dušná s těžkou retencí tekutin, s rozsáhlými boles-
tivými ulceracemi na ventrálních plochách břicha a dolních kon-
četin. Neschopna chůze, doma poslední dva měsíce pouze seděla.
Hmotnost při přijetí 214 kilogramů, BMI 76,4 kg/m2. Hospitali-
zována celkem 98 dní, po zvládnutí akutního stavu dlouhodobá
redukce, dieta 500 kcal, elsinorské prášky, cvičení, rehabilitace,
hmotnost při dimisi 170 kg, BMI 60,7 kg/m2. 

Ponechána v naší ambulantní péči, poslední hospitalizace říjen
2006, tělesná hmotnost při propuštění 150 kilogramů, BMI 56
kg/m2 (redukce celkem 64 kg), ulcerace na břiše a dolních konče-
tinách téměř zhojeny, dietní režim 500 kcal/den snáší dobře, dys-
peptické obtíže nemá.

Závěr:
V plánu je konzultace s bariatrickým chirurgem, indikováno pro-

vedení gastrického bypassu po zhojení kožních defektů a eventuel-
ní plastická operace převislých kožních laloků. Bandáž žaludku není
vzhledem k tíži obezity a přítomnosti hiátové hernie indikována.
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Studie ADOPT

A K T U A L I T Y  Z  K L I N I C K Ý C H  S T U D I Í

Diabetes mellitus je závažnou nemocí, která se stává epidemi-
ologickým problémem na celém světě. Diabetes mellitus je jednou
z nejčastějších příčin závažného poškození zraku, selhání ledvin,
amputace dolních končetin. Je velmi významným rizikem pro
vznik aterosklerózy se známými důsledky ischemické choroby
srdeční a ischemické choroby dolních končetin. Diabetes je tedy
nejen závažným problémem sám o sobě, ale zejména jako příčina
závažných zdravotních komplikací. 

V České republice bývá každoročně odhaleno okolo 50 000
nových případů diabetu. Počet pacientů v naší zemi tak trvale
vzrůstá, podle posledních údajů ÚZIS bylo k 1. lednu 2006 regi-
strováno 739 305 pacientů s diabetem. Naprostou většinu z celého
počtu tvoří nemocní s diabetem 2. typu (více než 90 %). Léčba dia-
betu 2. typu je poměrně složitá, neboť musí vhodným způsobem
kombinovat životosprávu, léčbu perorálními antidiabetiky, případ-
ně inzulínem s léčbou a prevencí ostatních nemocí a poruch dru-
žících se s tímto typem diabetu. Mezi nejvýznamnější patří hyper-
tenze, diabetická aterogenní dyslipidémie, hyperkoagulační stav.
Současná terapie vychází z obecně přijatých doporučených postu-
pů, o nichž má medicína důkazy, že zlepšují kvalitu života nemoc-
ných (snižují riziko vzniku komplikací) a taktéž život prodlužují.
Nicméně, základní, standardní léčba, která byla donedávna k dis-
pozici, nedovede vyřešit všechny problémy diabetu 2. typu. 

Jedním z nejzávažnějších nedostatků běžně užívané terapie je
to, že nedovede u většiny nemocných zabránit tzv. progresi diabe-
tu. To jest, nedovede zabránit tomu, aby se metabolická porucha
progresivně nezhoršovala. Praktickým důsledkem progrese diabe-
tu 2. typu je postupné zvyšování glykémie, proto je třeba exten-
dovat terapii nebo převádět nemocného na inzulín a jeho dávky
postupně zvyšovat. Protože vyšší glykémie znamená zvýšení rizi-
ka rozvoje komplikací, je její snížení na normální hodnoty základ-
ní cestou, kterou se naplňují výše uvedené cíle léčby diabetu. Dia-
betes mellitus 2. typu je tak definován nejen jako nemoc chronická,
ale i progresivní. Studie ADOPT ukázala potenciální výhody
zástupce novější skupiny léků – rosiglitazonu přímo ve vztahu
k jeho schopnosti zpomalit progresi diabetu. 

Studie ADOPT, jejíž výsledky byly zveřejněny v prosinci 2006
na kongresu IDF a současně v časopisecké podobě), byla konci-
pována jako prospektivní, multicentrická, randomizovaná, dvojitě
zaslepená studie, do které bylo zavzato 4360 pacientů. Cílem bylo
porovnat dobu do selhání monoterapie (ve třech větvích léčených
pouze rosiglitazonem, nebo metforminem, či glibenklamidem)
u pacientů s diabetem 2. typu. Selhání léčby bylo definováno jako
zvýšení glykémie nalačno nad 10,0 mmol/l (primární výsledný
ukazatel), nebo zvýšení glykémie nad 7,8 mmol/l (jeden ze sekun-
dárních výsledných ukazatelů). Medián sledování byl 4 roky.
Kumulativně vyjádřeno bylo zachyceno selhání monoterapie u 15
% pacientů léčených rosiglitazonem, 21 % léčených metforminem
a 34 % pacientů léčených glibenklamidem. Výsledek znamená, že
terapie rosiglitazonem snížila riziko selhání léčby o 32 % proti
metforminu a 64 % proti glibenklamidu (statisticky vysoce
významné rozdíly). Na konci sledování byla průměrná kompenza-
ce hodnocená podle glykohemoglobinu nejlepší ve skupině léčené
rosiglitazonem, naopak nerychleji se tento parametr zhoršoval ve
skupině pacientů léčených glibenklamidem.

Léčba rosiglitazonem byla provázena menším výskytem
hypoglykémií proti terapii glibenklamidem, nižším výskytem ga-
strointestinálních potíží proti léčbě metforminem. Naopak, rosig-
litazon vedl častěji ke vzniku otoků proti ostatním děma farma-
kům, u pacientů léčených rosiglitazonem byla vyšší incidence
zlomenin horních a dolních končetin.

Standardně je v současnosti požadováno, aby místo v terapeu-
tickém schématu nově zavedených, popřípadě zaváděných léků,
bylo potvrzeno ověřením v praxi. Rosiglitazon byl studován v růz-
ných situacích. Bylo prokázáno, že u osob s velkým rizikem dia-
betes mellitus 2. typu může vznik diabetu významně snížit (o 62 %
během 3 let, studie DREAM). Bylo také prokázáno, že je lékem,
který dovede klinicky významně a dlouhodobě zlepšit kompenzaci
diabetu (snížit glykémii a glykovaný hemoglobin). Studie ADOPT
nyní prokázala, že rosiglitazon dovede zpomalit progresi diabetu 2.
typu. Tento výsledek je navýsost důležitý právě ve vztahu k riziku
vzniku komplikací. Čím déle je pacient dobře kompenzován, čím
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STUDIE ADOPT

déle se daří udržet jeho glykémii v oblasti blízkých normálním hod-
notám zdravého člověka, tím více se oddaluje vznik komplikací.
Studie ADOPT tak přináší důkazy, které jistě podnítí diskusi o tom,
nakolik je nutno přehodnotit doporučení pro správný postup léčby.
Správná léčba je taková, která přináší největší prospěch pro paci-
enty a současně nejmenší riziko nežádoucích účinků. 
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Lukáš Burda
Endokrinologická ambulance, SZZ Krnov

Souhrn:
Autor popisuje případ pacientky s recidivujícími kolapsovými stavy, jejichž příčina

byla zjištěna až po hospitalizaci na neurologickém a interním oddělení. Na správnou dia-
gnózu nás přivedlo vyšetření glykémie během kolapsu. Následovalo složité hledání vlast-
ního inzulinomu, který byl odhalen až peroperačně.

Summary:
Organic hyperinsulinism as a cause of recurrent syncope 

Author describes a case of a female patient with recurrent syncope, a cause of which
was diagnosed after hospitalization at both the Neurology and Internal Department. The
diagnosis was followed by a complicated search for insulinoma itself, which was detec-
ted only per-operatively.

Burda, L. Organický hyperinzulinismus jako příčina recidivujících kolapsových stavů. Kazuistiky v dia-

betologii 5, 1 – příloha Endokrinologie: 42–44, 2007.

Klíčová slova: 
■ inzulinom
■ nesidiom
■ hypoglykémie 

Key words: 
■ insulinoma
■ nesidioma
■ hypoglycaemia

Organický hyperinzulinismus 
jako příčina recidivujících 
kolapsových stavů 

Úvod:
Hypoglykémie má celou řadu příčin. Ke klasifikaci hypogly-

kemických stavů používají různí autoři odlišná schémata. Jako nej-
přehlednější se mi jeví rozdělení na 2 velké skupiny, a to:

1. hypoglykémie vzniklá nalačno a
2. hypoglykémie vzniklá po jídle (postprandiální).
K samotné hypoglykémii dochází buď při nepostačujícím pří-

sunu glukózy do cévního řečiště, nebo při jejím zvýšeném odsunu
v důsledku zvýšeného účinku inzulínu.

Inzulinom patří ke skupině onemocnění způsobujících hypo-
glykémie nalačno s hyperinzulinismem. Mezi další příčiny pat-
ří léčba inzulínem, dále terapie PAD ze skupiny sulfonylmočovi-
ny, hypoglycemia factitia, autoimunitně podmíněné hypoglykémie
(protilátky proti inzulínu či inzulinovému receptoru), terapie chi-
ninem, beta-blokátory, salicyláty, barbituráty a pentamidinem
(pacienti s HIV).

Hypoglykémie nalačno bez hyperinzulinismu mohou způ-
sobovat těžká onemocnění jater, chronická renální insuficience,
podvýživa včetně mentální anorexie, endokrinní příčiny (hypopi-
tuitarismus, hypofunkce nadledvin, tyreotoxikóza, deficit gluka-
gonu, obecně nedostatek kontraregulačních hormonů), alkohol,
extrapankreatické nádory (např. hepatom či plicní karcinom, které
produkují látky podobné inzulínu, nebo rozsáhlé tumory v důsled-
ku spotřeby glukózy), vrozené enzymové defekty metabolismu
glukózy, septický stav a hladovění. 

Hypoglykémie vzniklá po jídle (postprandiální, reaktivní)

může být způsobena nepoznaným diabetem v iniciální fázi, vro-
zenými vadami sacharidového metabolismu (galaktosémie, here-
ditární fruktózová intolerance apod.), po resekčních výkonech na
GIT a jako funkční hypoglykémie u obézních.

Organický hyperinzulinismus (inzulinom, nesidiom) je pod-
míněn autonomní nadprodukcí inzulínu v nesidiomu, vycházející-
ho z beta-buněk pankreatu. Vyskytuje se častěji u žen než u mužů,
typicky ve 4.–6.dekádě s prevalencí asi 0,8 na 1 milion osob a inci-
dencí zhruba 1 případ na 250 000 osob za rok. V 99 % je přítomen
v pankreatu a v 1 % případů v ektopické pankreatické tkáni. Bývá
většinou solitární a benigní, ale může být i mnohočetný v rámci
mnohočetné mikroadenomatózy, která je však u dospělých vzác-
ná, častější je v dětském věku. Navíc může být nesidiom i součás-
tí MEN I (mnohočetné endokrinní neoplazie), kde je postižení
rodinné, vázané na 11. chromozom. Typická je hyperparatyreóza
v důsledku neoplazie příštítných tělísek, dále tumory adenohypo-
fýzy a tumory pankreatické (gastrinom, glukagonom, inzulinom,
karcinoid).

Solitární adenom se vyskytuje v cca 80 % případů, mikroade-
nomatóza asi v 10 % případů a karcinom asi v 10 % případů.

Diagnóza hyperinzulinismu se opírá především o dokonalý
rozbor anamnestických dat. Typické jsou v tomto případě spon-
tánně vznikající hypoglykémie v ranních hodinách nebo dokonce
i v noci, které způsobují postiženému obtížné probouzení a další
symptomy hypoglykémie (neuroglykopenické – bolesti hlavy,
zhoršení zraku, diplopie, slabost, únava, křeče, plegie, poruchy
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vědomí atd., a adrenergní z aktivace vegetativního nervového
systému – hlad, pocení, palpitace, třes, změny nálady, nezvyklé
chování atd.). Dále se vyskytují poruchy vědomí různého stupně
a pestrá škála neurologických projevů až k projevům psychické
deteriorace. Na stav bývá amnézie a je-li při potížích hypoglyké-
mie prokázána, je diagnóza vysoce pravděpodobná. 

Z testů, které nám pomohou stanovit správnou diagnózu, se
používá test s hladověním. Test se provádí s plánovaným 72hodi-
novým hladověním, které vede u pacientů s inzulinomem většinou
do 24 hodin k nutnosti přerušení testu pro rozvoj hypoglykémie.
Laboratorní diagnóza se opírá o průkaz snížené glykémie na kon-
ci hladovění pod 2,5 mmol/l a současně zvýšené koncentrace inzu-
línu v séru, dále je možné stanovit poměr glykémie v mg % ku hla-
dině inzulínu v mIU/l, který musí být nižší než 2,5, nebo poměr
inzulínu v mIU/l ku glykémii v mmol/l, který musí být vyšší než
5,0. Stanovení hladiny C-peptidu odliší arteficiální aplikaci inzu-
línu u hypoglycemia factitia, kdy je jeho hladina snížená.

Po potvrzení diagnózy na základně klinicko-biochemických
nálezů následuje terapie, jejímž základem je chirurgické odstraně-
ní tumoru produkujícího inzulín. Problémem však často bývá loka-
lizace samotného tumoru, jelikož většina vyšetření v tomto přípa-
dě selhává.

Klasická sonografie břicha bývá úspěšná maximálně ve 20 %
případů, selhává i běžně prováděné CT vyšetření břicha a podob-
ně je na tom i magnetická rezonance. Ze speciálních metod má vyš-
ší výtěžnost endoskopická sonografie, která je podle některých
autorů úspěšná v 70–90 % případů. Do škály vyšetření patří i okt-
reotidový scan, který je však úspěšný pouze v případě přítomnos-
ti receptorů na beta-buňkách, které vážou analoga somatostatinu,
a to bývá maximálně v 60 % případů, takže negativní výsledek
nevylučuje inzulinom.

V poslední době je referováno o dvoufázovém spirálním mul-
tidetekčním CT vyšetření, jehož výtěžnost je u inzulinomů až 94
%. Bohužel u nás tento přístroj zatím není k dispozici. 

V řadě případů všechna vyšetření selhávají a nezbývá nic jiné-
ho než provedení operace a explorace slinivky s palpačním vyšet-
řením pankreatu, které umožňuje nalézt i malé inzulinomy zano-
řené do tkáně slinivky, dále provedení peroperační sonografie
a v případě nenalezení žádného ložiska při jasných klinických pro-
jevech provedení eventuální parciální pankreatektomie. V součas-
né době se preferuje provedení enukleace inzulinomu oproti dříve
prováděným hemipankreatektomiím. Úspěšnost operačního řešení
na specializovaných pracovištích je mezi 80 a 85 %.

V případě neúspěchu operace nebo u pacientů, kteří nebyli
indikováni k operaci v důsledku jiných závažných onemocnění,
zbývá konzervativní postup. Ten spočívá v režimových opatřeních,
tj. v zavedení diabetické diety, neboť omezení jednoduchých cuk-
rů podstatně snižuje stimulaci sekrece inzulínu a tím zabraňuje
vzniku následné hypoglykémie. Dále doporučujeme pacientům
rozložení jídla do více porcí, včetně zařazení malého jídla v noci.
Konzumace sladkého jídla je nevhodná, neboť může vyvolávat
hypoglykémii. Sladký pokrm nebo pití podáváme teprve v rámci
terapie již rozvinuté hypoglykémie. Z dalších opatření je nutno
uvést omezení větší fyzické aktivity, jelikož ta může vést k vyvo-
lání hypoglykémie.

Pokud se jedná o farmakoterapii, je k dispozici derivát thiazi-
du – diazoxid (Proglicem), který snižuje sekreci inzulínu. U někte-
rých pacientů (non-respondéři) je však tato léčbě neúčinná. Další

možností, které se využívá především u dětí s nesidioblastózou, je
použítí analog somatostatinu (oktreotid, lanreotid), léčba je však
velmi nákladná a většinou se používá pouze dočasně před chirur-
gickým řešením. Opět je účinná jen u části pacientů (závisí na pří-
tomnosti receptorů pro somatostatin).

V případě maligního inzulinomu po chirurgickém odstranění
následuje chemoterapie, úspěšnost této léčby je však velmi nízká.

Kazuistika:
Popisujeme případ 62leté ženy, která byla hospitalizována na

neurologickém oddělení k došetření nejasných poruch vědomí, jež
se opakují asi po dobu 1 roku. Při biochemickém screeningu byla
zjištěna během záchvatu hypoglykémie a žena byla přeložena na
interní oddělení k došetření.

Z anamnézy:
Žena byla sledována pro hypertenzi, hypercholesterolémii, ast-

ma bronchiale, stav po totální endoprotéze levého kolene, kouření
i alkohol neguje, alergie neguje. Farmakologická anamnéza: vera-
pamil + trandolapril (Tarka), naftidrofuryl (Enelbin), fenytoin
(Sodanton) (nasazen na neurologickém oddělení), kyselina acety-
losalicylová (Anopyrin), amilorid + hydrochlorothiazid (Modure-
tic). 

Nynější onemocnění: při přijetí na interní oddělení se cítí dob-
ře, bolesti nemá, nepotí se, mívá občas nauzeu a asi rok recidivující
stavy zúženého vědomí, tyto stavy se objevují kdykoliv během dne,
návaznost na jídlo či hladovění nedokáže určit, občas si nic nepa-
matuje, močení a stolice bez patologického nálezu. Jiné potíže neu-
dává.

Laboratorní vyšetření:
Krevní obraz v normě, moč chem.+ sed.: v normě, biochemie:

urea, kreatinin, Na, K, Cl, Ca, Mg, P, bilirubin, ALT, AST, GMT,
ALP, osmolalita, celková bílkovina, albumin,TSH, Ca 125, 19-9,
72-4, CEA AFP, TPS, CYFRA 21-1, hCG: vše v normě. Glyke-
mický profil: 2,9..7,1..9,3..3,5 mmol/l. Kortizolová křivka: 8-16-
24: 313-246-135 nmol/l, odpad kortizol/24 hod moč: 174 nmol/l.
Renální funkce: glomerulární filtrace 1,01 ml/s TR 0,981, odpad
bílkovin 0,08 g/24 hod při diuréze 1650 ml/24 hod, C-peptid
4,6..2,1 nmol/l, HBA1c 4,3 %. Haemocult: negativní.

Test s hladověním: 
glykémie 6:00 – 2,8 mmol/l, 7:15 – 2,9 mmol/l, 7:45 – 2,6 mmol/l,
8:15 – 2,7 mmol/l, 8:45 – 2,4 mmol/l, 9:15 – 2,2 mmol/l, 9:45 –
2,8 mmol/l, 10:15 – 1,9 mmol/l (test ukončen).

Vyšetření:
CT pankreatu a nadledvin: pouze dilatace choledochu na 18 mm,
cysty v pyelomu pravé ledviny, jiné změny neprokazujeme ani post-
kontrastně. Závěr: dilatace choledochu, Paramův syndrom l. dx.
Sonografie břicha: dilatace choledochu, Paramův syndrom.
Sonografie štítnice a příštítných tělísek: nález v normě.
CT hypofýzy: normální nález.
Gastroskopie: makroskopický obraz chronické gastritis, biliární
reflux do žaludku.
Gynekologie: senium, normální nález.
MRI pankreatu: normální nález.

ORGANICKÝ HYPERINZULINISMUS JAKO PŘÍČINA RECIDIVUJÍCÍCH KOLAPSOVÝCH STAVŮ
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ORGANICKÝ HYPERINZULINISMUS JAKO PŘÍČINA RECIDIVUJÍCÍCH KOLAPSOVÝCH STAVŮ

Pacientka tedy došetřována pro hypoglykémie s neuroglyko-
penickými stavy, reagujícími na glukózu, byla provedena patřičná
vyšetření včetně došetření k vyloučení MEN I a jiného solidního
nádoru, která byla negativní.

Vzhledem k jednoznačně pozitivnímu testu s hladověním byla
pacientka po domluvě s chirurgem přeložena na I. chirurgickou kli-
niku FN Olomouc k provedení peroperační sonografie pankreatu
a revizi. Při operaci byl palpační nález na orgánech dutiny břišní
v normě, po mobilizaci celé slinivky a peroperační sonografii nale-
zen tumor velikosti 1,5 cm v průměru na rozhraní těla a kaudy pan-
kreatu, byla provedena jeho exstirpace, nález odeslán k provedení
kryostatového řezu. Prvotní peroperační histologické vyšetření
vyslovuje podezření na malignitu, a proto chirurg následně přistu-
puje k levostranné pankreatektomii. Při následném histologickém
vyšetření byl potvrzen benigní nádor z ostrůvkových buněk pan-
kreatu – nesidiom o velikosti cca 15 mm. Po operaci již je paci-
entka bez recidivujících hypoglykemických stavů s normálním
glykemickým profilem.

Diskuse: 
Případ naší pacientky dokumentuje, jak je obtížné lokalizovat

samotný tumor. I přes použité metody byla nakonec lokalizace sta-
novena až peroperačně, což není u této diagnózy žádná výjimka.
K dispozici je samozřejmě ještě použití oktreotidového scanu, ale
ten jsme vzhledem k ceně a nižší výtěžnosti u inzulinomů obecně
a jasnému klinickému obrazu nakonec neprovedli. Další otázkou
zůstává menší radikalita chirurgického řešení, pokud by nebyla
peroperačně stanovena diagnóza možné malignity. Nicméně
zachovaná celá hlava pankreatu umožnila další bezproblémový
život pacientky bez nutnosti aplikace inzulínu i bez nutnosti podá-
vání pankreatických enzymů. Po dohodě s chirurgem jsme původ-

ně zamýšleli prostou enukleaci samotného inzulinomu se zacho-
váním zbylé části slinivky.

Závěr:
Inzulinomy jsou poměrně vzácné tumory endokrinního systé-

mu. Stanovení diagnózy, pokud se na ni myslí, nebývá obtížné (test
s hladověním). Obtížnější bývá nalezení samotného tumoru, jeli-
kož většina vyšetřovacích metod selhává, a tak není výjimkou nale-
zení tumoru až peroperačně. Nadějně se jeví dvoufázové multide-
tekční spirální CT, které by mělo mít vyšší záchyt, zejména ve
spojení s endoskopickou sonografií.
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Primární hyperparathyreóza – 
variabilita symptomů úskalím 
včasné diagnostiky

Kateřina Hejnicová1, Jiří Hejnic2

1Diabetologická, endokrinologická a interní ambulance, 
2Ultrasonografické pracoviště, Poliklinika Masarykův dům, Trutnov

Souhrn:
Prezentované kazuistiky dokládají variabilitu příznaků a ukazují jak netypické

mohou být někdy výsledky laboratorních vyšetření u primární hyperparathyreózy, kte-
rá pak může dlouho unikat definitivnímu řešení.

Zdůrazňují rovněž význam mezioborové spolupráce při diagnostice tohoto onemoc-
nění.

Summary:
Primary hyperparathyroidism – symptoms variability as a pitfall of early diagnosis

Presented case histories document symptoms variability and demonstrate how aty-
pical the results of laboratory assessment in primary hyperparathyroidism can someti-
mes be, that can subsequently pass unnoticed for a long time to a final problem solving.
They point out to the multidisciplinary cooperation in the diagnosis of this disease. 

Hejnicová, K., Hejnic, J. Primární hyperparathyreóza – variabilita symptomů úskalím včasné diagnosti-

ky. Kazuistiky v diabetologii 5, 1 – příloha Endokrinologie: 45–47, 2007.

Klíčová slova: 
■ primární 

hyperparathyreóza
■ variabilita symptomů

Key words: 
■ primary 

hyperparathyroidism
■ symptoms variability

Úvod: 
Primární hyperparathyreóza je generalizovaná porucha kalcio-

fosfátového metabolismu, bývá provázena značně pestrou symp-
tomatologií, obvykle velmi pozvolným průběhem, často s postup-
nou kumulací nespecifických obtíží. Zvláště poslední fakt může
být příčinou obtížného stanovení diagnózy.

Uvedené kazuistiky dokumentují jak rozdílné symptomy
mohou vést k podezření na primární hyperparathyreózu a jak
nejednoznačné mohou být výsledky základních laboratorních
vyšetření i v průběhu měsíců a let sledování jednoho pacienta.

Velkým přínosem může být práce zkušeného sonografisty, kte-
rý mezi dalšími útvary jako jsou vícečetné drobné uzly štítné žlá-
zy a uzliny v okolí, zaznamená suspektní hypertrofické příštítné
tělísko a výrazně tak pomůže dospět k jednoznačné diagnóze
a lokalizaci patologického tělíska.

Kazuistika 1: 
43letá pacientka přišla do naší ambulance na doporučení prak-

tického lékaře v září 2005 pro nodózní eufunkční strumu (asi půl
roku dyskomfort na krku, pozoruje zvětšení objemu krku). V ana-
mnéze je nápadná polydipsie – až 6 litrů tekutin denně, polyurie,
při nefrologickém vyšetření v červenci 2005 nebyla zjištěna závaž-
nější patologie kromě kalcémie 3 mmol/l. Nefrolog doporučil pro-

vést kontrolní laboratorní vyšetření event. další cílené dovyšetře-
ní. Jiné obtíže pacientka nemá.

Sonografista vyjadřuje podezření na zvětšení příštítného tělís-
ka při kaudálním pólu levého laloku štítné žlázy – výrazně hypo-
echogenní útvar velikosti 8x7x9 mm, laboratorní vyšetření, cyto-
logie i obsah PTH v punktátu z ložiska diagnózu potvrzuje. 

Významné výsledky vyšetření: iPTH 154,6 pg/ml (norma
10–50), iPTH v punktátu 1067,3 pg/ml, kalcémie od července 2005
do výkonu 3,00..2,81..2,82..2,79 mmol/l, od výkonu 2,20..2,38
mmol/l.

Obrázek č. 1: Kazuistika č. 1 – PTH adenom, 8 x 7 x 9 mm
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V lednu 2006 provedena revize krční krajiny, odstraněn (dle
operatéra makroskopicky jasný) adenom příštítného tělíska při dol-
ním pólu levého laloku a resekováno hypertrofické levé horní příš-
titné tělísko (histologicky potvrzeno), odstraněn nodózní levý lalok
štítné žlázy. 

Mírná přechodná hypoparathyreóza odezněla do měsíce po
výkonu, pacientka na substituci levothyroxinem od té doby zcela
bez obtíží, hladiny PTH normalizovány.

Kazuistika 2:
66letá pacientka přichází do naší ambulance v červenci 2004

na doporučení neurologa pro osteoporózu, bolesti skeletu, kom-
presivní frakturu 3. lumbálního obratle (L3). Dosud bez význam-
nějšího předchorobí, z rizikových faktorů osteoporózy pouze sku-
tečnost, že je 14 let po menopause. 

Pro kalcémii 2,69..3,05 mmol/l zvažována primární hyperpa-
rathyreóza, PTH však 54,8 pg/ml (norma 10–50). Žádné jiné znám-
ky primární hyperparathyreózy nebyly přítomny a ani suspektní
příštítné tělísko tehdy neprokázáno. Pacientka byla léčena bisfos-
fonáty, vápník ani vitamin D nebyly pacientce podávány, souběž-
ně byla léčena malou dávkou diuretik (Furosemid 20 mg denně)
pro trvalý sklon k hyperkalcémii. Kalcémie stabilně i při této medi-
kaci při horní hranici normy. Po celou dobu sledování nebyly zvý-
šeny markery kostního obratu.

Počátkem roku 2005 zjištěna hypertenze, v dubnu 2006 zazna-
menán výraznější vzestup krevního tlaku a progrese hyperkalciu-
rie. Proto zopakován odběr PTH a provedeno ultrazvukové vyšet-
ření krku a scintigrafické vyšetření, jejichž pomocí se podařilo
lokalizovat hypertrofické příštitné tělísko. 

Významné výsledky vyšetření:
23. 7. 2004 kalcémie 2,62 mmol/l, kalciurie 6 mmol/den, iPTH

54,8 pg/ml.
28. 3. 2006 kalcémie 2,84 mmol/l, kalciurie 18,32 mmol/den,

iPTH 70,8 pg/ml.
29. 4. 2004 RTG LS páteře – kompresivní fraktura L3.
25. 5. 2004 denzitometrie qCT (DXA nebyla k dispozici)

T score -3,21 SD.
14. 3. 2006 denzitometrie DXA
– osteoporóza L páteře (T score -2,0 až -2,9 SD) 
– krček femuru – normální denzita

25. 4. 2006 ultrazvukové vyšetření krku: nezvětšená štítnice,
hypoechogenní, bez ložisek, na dorsálních okrajích drobná více-
četná ložiska (dovyšetřena štítná žláza – zjištěna imunopatie).

11. 5. 2006 scintigrafie 99mTc-MIBI – suspektní adenom PT
8 mm při dolním pólu levého laloku štítnice.

29. 6. 2006 pacientka podstupuje revizi krční krajiny, v popsa-
né lokalizaci odstraněn dle operatéra makroskopicky jasný adenom
příštitného tělíska 5x9x20 mm, který histologicky potvrzen. Od
operace je pacientka zcela bez obtíží, kontrolní kalcémie 2,23..2,51
mmol/l.

Kazuistika 3:
54letá pacientka u nás byla sledována od srpna 2005 pro uzlo-

vou strumu, cytologicky benigní, udržována suprese TSH. Sub-
jektivně do července 2006 bez významnějších obtíží, poté si prv-
ně stěžuje na bolesti kloubů, křeče v lýtkách, postupně progreduje
únavnost a pocity slabosti. Zjištěna kalcémie 2,85 mmol/l, v srp-
nu 2006 při sonografické kontrole vyjádřeno podezření na suspekt-
ní adenom pravého dolního příštitného tělíska.

Významné výsledky vyšetření: 
Kalcémie do výkonu: 2,85..2,75 mmol/l. 
Náhlé zhoršení kalcémie bezprostředně po provedení biopsie

z uzlu – 3,23 mmol/l jsme přičítali především třídennímu vyne-
chání diuretické léčby pacientkou. Poučena ji začala opět užívat.
Navzdory zvyšování dávky diuretik a snaze pacientky o značný pří-
sun tekutin se však nadále nedaří ambulantně udržet bezpečnou
kalcémii – nutná infuzní a intenzivní diuretická léčba až do výko-
nu. Zůstává otázkou, nakolik je souvislost náhlého vzestupu kal-
cémie po biopsii uzlu náhodná nebo příčinná.

Markery kostního obratu opakovaně v normě.
15. 9. 2006 iPTH 131,5 pg/ml (norma 10–50).
21. 9. 2006 scintigrafie 99mTc-MIBI – ložisko zvýšeného

záchytu MIBI v horní polovině levého laloku štítnice a v dolní čás-
ti pravého laloku štítnice.

03. 10. 2006 provedena cílená biopsie suspektního uzlu vpra-
vo se stanovením PTH v punktátu – hodnota 513,1 pg/ml diagnó-
zu potvrzuje.

02. 11. 2006 podstoupila pacientka revizi krční krajiny, ade-
nom pravého dolního příštitného tělíska je odstraněn bez kompli-
kací, histologicky potvrzen. Od výkonu je pacientka zcela bez obtí-
ží, kontrolní kalcémie 2,39..2,38 mmol/l. iPTH 12,7 pg/ml.

Obrázek č. 2: Kazuistika č. 2 – Pro PTH adenom atypický UZ
obraz převážně hyperechogenního ložiska

Obrázek č. 3: Kazuistika č. 3 – UZ nález susp. PTH adenom
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Závěr: 
Správná a včasná diagnóza primární hyperparathyreózy spo-

lečně s lokalizací patologického příštítného tělíska obvykle vede
k úplnému vyléčení pacienta, v opačném případě může být toto
onemocnění příčinou jeho úmrtí. Nepodcenit mnohdy nenápadné
nespecifické příznaky případně nejednoznačné výsledky některých
laboratorních i zobrazovacích vyšetření může být pro pacienta
z tohoto pohledu zcela zásadní.

Literatura:
Broulík, P. Osteoporóza. Praha: Maxdorf, 1999.
Broulík, P. Poruchy kalciofosfátového metabolismu.  Praha: Gra-
da, 2003.

MUDr. Kateřina Hejnicová
Diabetologická, endokrinologická a interní ambulance 
Poliklinika Masarykův dům
Palackého 201
541 01 Trutnov
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Polyglandulární autoimunitní 
endokrinní syndrom II

Eva Žákovičová1,Václav Zamrazil ml.1, Karel Vondra2

1Interní klinika, FN Motol, Praha
2Endokrinologický ústav, Praha

Souhrn:

PAES II je autoimunitní postižení dvou nebo více endokrinních žláz, často v asocia-
ci s autoimunitním postižením orgánů neendokrinních. V kazuistice popisujeme případ
pacientky s autoimunitním postižením štítné žlázy, u které se v souvislosti se zvýšením
dávky substituční léčby levothyroxinem demaskoval do té doby nediagnostikovaný hypo-
kortikalismus na podkladě autominunitní adrenalitidy. Současně přítomná předčasná
menopauza při autoimunitní ooforitidě, navíc screeningem orgánově specifických proti-
látek zjištěna pozitivita protilátek ICA, což může znamenat přítomnost asymptomatic-
kého prediabetického stadia.

Summary:
Polyglandular autoimmune endocrine syndrome II

PAES II is an autoimmune disorder of two or more endocrinal glands often associ-
ated with an autoimmune disorder of non-endocrine organs. The case history presents
a female patient with the autoimmune thyreopathy who presented in a connection with
an increase of thyroid gland substitution by levothyroxine with so far undiagnosed hypo-
corticalism caused by the autoimmune adrenallitis. Concurrently, the premature meno-
pauses caused by the autoimmune oophoritis was present, in addition to that, during the
screening on organ specific antibodies a presence of ICA antibodies was detected, which
may indicate presence of an asymptomatic prediabetic stage.

Žákovičová, E., Zamrazil, V., Vondra, K. Polyglandulární autoimunitní endokrinní syndrom II. Kazuisti-

ky v diabetologii 5, 1 – příloha Endokrinologie: 48–50, 2007.

Klíčová slova: 
■ polyglandulární autoimu-

nitní endokrinní syndrom
■ autoimunitní thyreoiditida
■ Addisonova nemoc
■ substituční léčba
■ screening orgánově 

specifických protilátek
■ predikce

Key words: 
■ Polyglandular autoimmune

endocrine syndrome
■ autoimmune thyreopathy
■ Addison’s  disease
■ substitution treatment
■ screening of organ 

specific antibodies
■ prediction

Úvod:
Polyglandulární autoimunitní endokrinní syndrom je autoimu-

nitní postižení dvou nebo více endokrinních žláz, vede převážně
k jejich hypofunkci a bývá často asociován s autoimunitním posti-
žením orgánů needokrinních.

Polyglandulární autoimunitní endokrinní syndrom 2. typu
(PAES II) patří mezi nejčastější imunoendokrinopatické syndro-
my. Je charakterizován přítomností autoimunitní adrenalitidy
v kombinaci s autoimunitním onemocněním štítné žlázy (Schmid-
tův syndrom) a/nebo přítomností diabetes mellitus 1. typu. Kom-
binace všech tří nemocí se nazývá Carpenterův syndrom. Charak-
teristická je přítomnost dalších autoimunitních poruch jakými jsou
například hypergonadotropní hypogonadismus, myastenia gravis,
celiakální sprue, vitiligo, chronická autoimunitní gastritida, perni-
ciózní anémie a mnohé další. 

PAES II patří k polygenním autoimunitním onemocněním, eti-
opatogeneze proto zatím není zcela objasněna. Předpokládá se jistý
stupeň genetické dispozice k možnému spouštěči autoimunitního

procesu. Tím mohou být endo- i exogenní agens, diskutují se např.
některé typy bílkovin, kongenitální rubeollová infekce, infekce
CMV, výživové faktory a další. 

Kazuistika:
32letá pacientka, půl roku dispenzarizována ambulantním

endokrinologem pro chronickou autoimunitní thyreoiditidu v stá-
diu hypotyreózy, zachycenou jako vedlejší nález bez relevantních
klinických příznaků při vyšetření uzlinového syndromu (zvětšení
submandibulární uzliny). Pacientka byla rovněž 2,5 roku sledová-
na gynekologem pro sekundární amenorheu, ještě před její mani-
festací porodila 2 zdravé děti (porodní hmotnost 3,05 a 3,50 kg).
V širším příbuzenstvu pacientky se thyreopatie, diabetes mellitus
ani jiné endokrinopatie či imunoalterace neobjevily.

Ambulantně byla pacientce zvýšena dávka thyroidální substi-
tuce levothyroxinem z 50 na 100 µg. Po úpravě dávky se klinický
stav nemocné paradoxně nápadně zhoršil. Objevil se dyspeptický
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syndrom horního typu s nauzeou a zvracením, progredující slabost,
snížená tolerance zátěže, váhový úbytek asi 4,5 kg. S těmito obtí-
žemi pacientka hospitalizována v nemocnici v Žatci a následně
přeložena k dořešení na naší kliniku. 

Po vysazení levothyroxinu dyspepsie odezněla. Zvýšenou pig-
mentaci kůže nemocná ani jeji okolí v posledních letech nepozo-
rovali, krevní tlak si neměřila. 

Objektivní vyšetření při přijetí na kliniku odhalilo nápadnou
hyperpigmentaci celého těla, s maximálním vyjádřením nad klou-
by, v ohybových rýhách a v jizvách (obr. č. 1), bez nálezu grafi-
tových skvrn, bez vitiliga, alopecie. Palpační nález na štítné žlá-
ze byl bez významnějších odchylek, štítná žláza byla nezvětšena,
polotužší konzistence, hladkého povrchu, bez nodosít, sleduje
deglutační pohyby, palpace byla nebolestivá, lymfatické uzliny
nezvětšeny. Krevní tlak byl 80/64 mmHg, bez ortostatického
poklesu.

Laboratorní vyšetření prokázalo hyponatrémii (131…127
mmol/l), hypochloridémii (96 mmol/l), ostatní biochemické para-
metry včetně screeningu na diabetes mellitus a celiakii byly
v mezích normy. U pacientky byly zjištěny nízké hladiny 21-C kor-
tikosteroidů a to jak glukokortikoidů tak i mineralokortikoidů.
Zejména výrazně snížená byla hodnota ranní kortizolémie (27
nmol/l; normální hodnoty: 135–607 nmol/), hodnota aldosteronu
byla 16,9 ng/l (normální hodnoty 25–130). Naopak hladina ACTH
byla výrazně elevována – 1792,3 ng/l (normální rozmezí:
1,0–50,0). Sníženy byly i hodnoty 19-C-steroidů, to jest nadledvi-
nových androgenů (DHEA nekonjugovaný 3,79; normální rozme-
zí 4,30–33,60 nmol/l, DHEA-S 8,88 nmol/l; norma 1,80–9,70).

Specifické orgánové protilátky proti nadledvinám byly
významně pozitivní, titr protilátek proti ovariím byl pozitivní jen
hraničně. U pacientky byly dále detekovány i vysoké hladiny gona-
dotropinů (hodnoty LH 71,29 IU/l při normě 0,5–30,0; FSH 21,61
IU/l při normě 1,5–33,0).

I při normálních hladinách periferních tyreoidálních hormonů
(které byly normalizovány zahájenou substitucí), přetrvávala zvý-
šená hladina ssTSH a mírná elevace protilátek proti mikrosomál-
ní peroxidáze i thyreoglobulinu – titr protilátek proti thyreoglobu-
linu byl 128 kIU/ml, (norma do 40,00), proti mikr. frakci štítné
žlázy byl 297 kIU/ml (norma do 25).

Sonograficky přítomný nález hypoechogenního nehomogenní-
ho parenchymu s hrubozrnnou echotexturou parenchymu potvrzo-
val diagnózu autoimunitní thyreoiditidy. 

Ostatní provedené zobrazovací metody (RTG tureckého sedla,
ultrasonografie břicha a kostní denzitometrie) neprokázaly žádnou
patologii.

Diagnosticky pozoruhodným byl laboratorní nález pozitivity
protilátek proti ostrůvkovým buňkám (anti ICA), které jsou pova-
žovány za marker přítomné inzulitidy, resp. autoimunitního posti-
žení Langerhansových ostrůvků.

Výsledky kompletního vyšetření orgánově specifických proti-
látek jsou znázorněny v tabulce č. 1.

Po stanovení konečné diagnozy PAES II (autoimunitní Addi-
sonova nemoc, chronická autoimunitní tyreoiditida, primární insu-
ficience gonád) byly vytitrovány substituční dávky glukokortikoi-
dů a mineralokortikoidů. Po plné substituci kortikoidy byla pak
následně zahájena substituční léčba levothyroxinem a trojfázová
substituce gestageny a estrogeny.

Diskuse:
PEAS II se typicky vyvine v dospělosti, nejčastěji v 3. a 4.

deceniu, s vyšší incidencí u žen, (female-to-male ratio je 3–4:1).
Morbiditní a mortalitní riziko zatím nebylo definováno, všeobec-
ně je PEAS II ovlivněn morbiditou a mortalitou jednotlivých orgá-
nových postižení a jejich komplikací. Prognóza PAES je ovlivně-
na hlavně délkou a průběhem diabetes mellitus v průběhu kterého
dochází k dalším orgánovým komplikacím. 

V r. 1926 Schmidt biopticky verifikoval infiltraci lymfocyty
v kůře nadledvin a štítné žlázy u dvou pacientů, od té doby se aso-
ciované autoimunitní postižení těchto orgánů nazývá Schmidtův
syndrom. Autoimunitní postižení štítné žlázy může mít bohatou
klinickou symptomatologii – Hashimotova thyreoiditida, atrofická
forma chronické lymfocytární thyreoiditidy, Graves-Basedowova
nemoc…

Prezentovaná pacientka měla vysokou hladinu TSH s mírnou
elevací protilátek anti TPO a anti TG a typickým sonografickým
nálezem autoimunitní tyreoiditidy ve stadiu hypotyreózy. Nízká
hladina kortizolu s vysokou hladinou ACTH a vysokým titrem 

Tabulka č. 1: Orgánově specifické protilátky

Proti tyreoglobulinu v krvi 128 kIU/ml norma do 40 kIU/ml
Proti mikrosomální frakci štítné žlázy 297 kIU/ml norma do 25 kIU/ml
S-protilátky proti buněčnému jádru negativní
Proti hladkému svalu negativní
Proti příčně pruhovanému svalu negativní
Proti buňkám žaludeční sliznice negativní
Proti ovariím hraničně pozitivní
Proti Langerhansovým ostrůvkům negativní
Proti nadledvině I pozitivní
Proti nadledvině II pozitivní
Proti nadledvině III pozitivní
Proti nadledvině IV negativní
Proti GAD negativní
Proti ICA pozitivní

Obrázek č. 1: Hyperpigmentace jizvy při
hypokortizolismu
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protilátek proti nadledvinám zodpovídající klinickému obrazu
hypokortikalizmu na podkladě autoimunitní Addisonovy nemoci.
Zvýšení dávky substituce levothyroxinem před zahájením kortiko-
terapie mohlo vyvolat Addisonskou krizi zvýšením clearence kor-
tizolu a urychlením metabolismu. Třetí autoimunitiní asociovanou
endokrinní nemocí byla primární insuficience gonád s vysokou
hladinou gonadotropinů a hraničně pozitivním titrem protilátek
proti ovariím. 

Pacienti s autoimunitním postižením jedné endokrinní žlázy
jsou považováni za rizikové z hlediska vývoje autoimunitního one-
mocnění u dalších endokrinních žláz. Přesto screening orgánově
specifických protilátek při postižení jedné žlázy zůstává zatím
otevřenou otázkou.

Jde především o screening dalších protilátek u diabetes melli-
tus (DM) 1. typu a autoimunitních thyreopatií vzhledem k jejich
vysoké prevalenci v populaci a z toho vyplývající ekonomické
náročnosti. Pravidelný screening autoprotilátek u nemocných
s postižením dvou a více endokrinních žláz je naopak jednoznač-
ně přijímán všemi autory.

Z těchto důvodů byly u nemocné vyšetřeny screeningově i dal-
ší protilátky a byla zjištěna pozitivita protilátek ICA, což může
znamenat přítomnost asymptomatického prediabetického stadia.
K ověření možného vzniku diabetu jako dalšího závažného one-
mocnění v rámci PAES II by bylo vhodné vyšetření první fáze
sekrece inzulínu (FPIR), jako ukazatele s vysokou prediktivní hod-
notou vývoje manifestního DM 1. typu v krátké době, dále stano-
vení protektivní alely DQB1*0602, stanovení rizikové alely HLA
DR3 DR4. Při určení vysokého rizika přechodu prediabetického
stadia do stadia manifestního je u nemocné na zvážení některá ze
strategií sekundární prevence vzniku DM 1.
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Kapitoly z historie

Josef Švejnoha 

Ladislav Syllaba 
(16. 6. 1868 – 30. 12. 1930)

Profesor Ladislav Syllaba patří bezespo-
ru k velikánům naší medicíny hned v něko-
lika jejích oborech. Systematicky se věnoval
především vnitřnímu lékařství včetně diabe-
tologie.

Ladislav Syllaba se narodil v Bystřici
u Benešova. Studia medicíny dokončil
s vyznamenáním na lékařské fakultě Univer-
zity Karlovy v Praze v roce 1892 a poté rok
pobýval na studiu v Paříži. Od roku 1894 byl
asistentem prof. Josefa Thomayera na jeho
tehdejší poliklinice vnitřních chorob. V roce
1901 získal hodnost docenta jeho habilitační
práce z oboru neurologie (publikována byla
v roce 1903) byla zaměřena na vztahy obrny
zvratného nervu hrtanového k vnitřním cho-
robám, které demonstroval na 69 vlastních
případech. Po dobu následujících 17 let se
plně věnoval své soukromé praxi. Dodejme
ještě, že v roce 1909 byl jmenován mimo-
řádným a v roce 1918 řádným profesorem vnitřního lékařství.
Absolvoval také řadu zahraničních studijních cest (Francie,
Německo, Švýcarsko, aj.). 

V roce 1919, po odchodu prof. Emericha Maixnera do penze,
se ve svých padesáti letech stal přednostou I. interní kliniky v Pra-
ze. Tuto funkci vykonával až do své předčasné a nečekané smrti
(zemřel po operaci plicního abscesu v roce 1930). Byl sice nazý-
ván Dominus (na jeho klinice vládla disciplina odvozená od jeho
přirozené autority, na obávaných vizitách jej vždy doprovázelo
10–15 lékařů), ale svým hlubokým přesvědčením byl demokrat.

Přednášel řadu let medikům a na své přednášky se pečlivě při-
pravoval nejen studiem nejnovější literatury, ale také přípravou
demonstrovaného pacienta. Pečlivě vypracovaný chorobopis mu
byl dodán vždy den před přednáškou do bytu, což umožňovalo
jeho perfektní přípravu. Přednášel denně kromě soboty 7,5 hodi-
ny týdně a pozoruhodné bylo, že ve svých přednáškách se nedá-
val zastupovat. Další zajímavostí bylo, že na jeho přednáškách
seděli vždy v první řadě lékaři jeho kliniky včetně docentů, což
nebyl projev společenské slušnosti a zdvořilosti, ale jejich zájem
o zjištění nejaktuálnějších názorů svého nadřízeného. Jeho před-
nášky byly vysoce kultivované a hojně při nich využíval síly své-
ho příkladu.

Byl všestranně vzdělaným internistou, tvůrcem vlastní školy,
v níž vychoval řadu svých následovníků – mj. Kamila Hennera,

Rudolfa Jedličku, vlastního syna Jiřího aj.
Dva roky například školil i pozdějšího pro-
fesora Josefa Charváta. Na své klinice umož-
nil vznik řady podoborů vnitřního lékařství
a dával prostor nadaným mladým kolegům
bez jakýchkoliv stop žárlivosti. Stal se uzná-
vanou autoritou doma i v zahraničí, byl čle-
nem řady zahraničních vědeckých společ-
ností, důstojníkem francouzského řádu
Čestné legie.

Publikoval více než 160 vědeckých prací,
z nichž některé se staly klasickými díly čes-
ké medicíny. Jedno z jeho stěžejních děl –
„O patogenní zhoubné chudokrevnosti“ má
dva díly a vyšlo na počátku 20. století (1900
a 1901). K poznání klinického obrazu
a vývoji tohoto onemocnění přispěl jako prv-
ní na světě prokázáním vyšší hladiny biliru-
binu v séru takto nemocných. Na této pro-
blematice pracoval zčásti v Ústavu lékařské

chemie u profesora Horbaczewského.
Velmi uznávaná je také jeho více než tisícistránková dvousvaz-

ková práce „Nauka o lékařském poklepu a poslechu“ (1. díl – 1918,
2. díl – 1925), i když vyšla v období, kdy se již naplno začínali
uplatňovat nové diagnostické metody, především rentgen. Jde
o dílo, které završuje celou jednu dlouhou etapu klinické diagnos-
tiky a patří k nejvýznamnějším dílům s touto tematikou ve světo-
vé literatuře. Uvádí se, že kdyby toto jeho dílo nebylo napsáno
v češtině, ale v některém světovém jazyce, zařadilo by se nepo-
chybně mezi klasické spisy nejen evropské medicíny. K zajíma-
vostem spojeným s tímto významným dílem patří jistě i to, že
nadšenou recenzi na ryze odbornou publikaci napsal tehdy velmi
uznávaný český kritik František Xaver Šalda.

Syllabovou silnou stránkou byla také neurologie, která v jeho
době patřila ještě do vnitřního lékařství. Po první světové válce se
intenzivně věnoval epidemické encefalitidě a jako jeden z prvních
ukázal, že při této neuroinfekci může být virem postižena která-
koliv část nervového systému. Poukázal i na častý výskyt parkin-
sonského syndromu u chronických průběhů této choroby. Na této
problematice úzce spolupracoval s jedním ze svých žáků – Kami-
lem Hennerem. 

Projevil se i jako významný kardiolog (práce o angině pecto-
ris, o diagnóze a léčbě aortitid nebo pozoruhodná studie o louda-
vém zánětu nitroblány srdeční). Věnoval se rovněž endokrinolo-
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gii, v níž jej zajímala např. Addisonova choroba (zkoumaná na 20
vlastních případech) či Basedowova choroba (demonstrovaná na
52 vlastních případech). Neopomněl v šíři svých zájmů ani oblast
pneumologie, kde se zaměřil na léčbu pneumotoraxem, a také
gastroenterologie, v níž mj. vymezoval zásady léčby akutního
zánětu slepého střeva.

V diabetologii velmi aktivně přejímal zkušenosti ze zahraničí
– především metody výuky diabetiků praktikované známým ame-
rickým lékařem Elliotem Proctorem Joslinem. Bylo Syllabovou
zásluhou, že poměrně krátce po objevení inzulínu – již v roce 1926
– bylo právě na jeho klinice otevřeno první specializované oddě-
lení pro diabetiky, jehož úkolem bylo studovat možnosti léčby
inzulínem. Počet diabetiků na klinice se v krátké době zdesatero-
násobil. Za branami nemocnice v té době však nebyl téměř nikdo,
kdo by mohl pacientům s cukrovkou poradit. Inzulín byl těžko
dostupný. Bylo zřejmé, že i těžkému diabetikovi lze vrátit pocit
zdraví a plnou výkonnost jen za cenu systematického zácviku
a pravidelných kontrol.

Právě na základě Joslinových zkušeností byla z podnětu prof.
Ladislava Syllaby na jeho I. interní klinice koncem roku 1928 zří-
zena první poradna pro diabetiky v Československu. K syste-
matickému rozšíření těchto poraden však došlo až po roce 1935.

I s omezenými finančními prostředky se zaměřil na zlepšení
vnitřního vybavení a zařízení své kliniky. Velmi uvítal na počátku
20. let minulého století výstavbu mansardového patra v hlavní
budově josefinského traktu, v němž byly mj. zřízeny ložnice pro
sestry, které musely dosud většinou spát v pokojích pacientů. Pře-
stavbu hradil Americký červený kříž stejně jako vybavení klinic-
kých pokojů moderními železnými postelemi a prádlem. Nepo-
chybně zde využil svých funkcí v tehdejším Československém
červeném kříži (byl zde členem Výkonného výboru a Hlavního sta-
nu a od roku 1924 i prvním místopředsedou) a úzkých kontaktů
s tehdejší předsedkyní ČSČK PhDr. Alicí Masarykovou. 

Byl známý tím, že na své klinice s prohlubující se specializací
lékařských oborů a vzrůstajícím významem prevence zřizoval růz-
né specializované ordinace – tzv. poradny (např. tuberkulózní, neu-
rologickou, tělocvičnou a sportovní, pro choroby ústrojí trávicího
či již výše uváděnou diabetologickou). Již v roce 1920 zde zřídil
kabinet pro rentgenovou diagnostiku s dvěma přístroji a kabinet
pro fyzikální terapii, o čtyři roky později pak kabinet pro hloub-
kovou rentgenovou terapii. Na moderní vybavení specializovaných

pracoven získal prostředky částečně od státu, částečně z Rocke-
fellerovy nadace.

Velmi aktivně se podílel na založení první Státní školy pro
ošetřovatelky v Praze, byl i členem jejího kuratoria. Mezi vlast-
nostmi ošetřovatelek zdůrazňoval čistotu, pořádnost, klidnost ve
všem vystupování, tichost, jemnost, dovednost, ochotu, přesnost,
pravdomluvnost a taktnost. Vyžadoval však také, aby byly ošet-
řovatelkami moderními, které umí s nemocnými nejen správně
zacházet, ale dokáží být i dobrými, bdělými a přesnými pozoro-
vatelkami nemocného, chrání jeho okolí před nemocí a jsou
pomocnicí lékaře.

Řadu let také léčil prvního československého prezidenta T. G.
Masaryka a patřil k přátelům Masarykovy rodiny. V této souvis-
losti je možné uvést rovněž jednu zajímavost. V poselství k dese-
tiletému trvání republiky prezident T. G. Masaryk mj. uvedl, že
„naše medicína je výborná v rozpoznávání nemocí, ale poněkud
méně se stará o terapii“. Profesor Ladislav Syllaba na tuto kritiku
reagoval napsáním monografie „Staráme se opravdu méně o tera-
pii?“, v níž na řadě konkrétních případů vyvracel toto prezidento-
vo tvrzení a potvrzoval zodpovědný vztah lékařů k celé společ-
nosti. 

Profesor Ladislav Syllaba byl všestrannou osobností, velmi se
angažující i ve veřejném životě. Byl jednou z těch veřejně známých
osobností, které podepsaly v roce 1917 květnový projev českých
spisovatelů, vyzývající české poselstvo ve Vídni k energickému
hájení českých zájmů s cílem vybudování československé samo-
statnosti. Sám k tomu tehdy řekl: „… Kdož podepisovali projev
českého spisovatelstva, věděli, co činí. Nebylo možno váhat, zatáh-
nout se zpět…“. Sám o sobě říkal: „Jsem a chci býti především člo-
věkem“. Byl důrazným zastáncem hesla prvního československé-
ho prezidenta T. G. Masaryka: „Služ republice, služ jejímu lidu,
služ lidstvu“. Zcela oprávněně byl proto poslancem v prvním revo-
lučním Národním shromáždění po vzniku Československé repub-
liky za Československou stranu státoprávně demokratickou.

V letech 1926 – 1929 byl předsedou Spolku českých lékařů
a v roce 1930 předsedou Československé lékařské společnosti J.
E. Purkyně. Byl redaktorem Časopisu lékařů českých, Sborníku
lékařského a spoluzakladatelem časopisu Praktický lékař. Byl řád-
ným členem Královské české společnosti nauk a České akademie
věd a umění, členem Státní zdravotní rady a předsedou Všeslo-
vanského svazu lékařského v Praze.

LADISLAV SYLLABA 
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Praktické zkušenosti s titrací dávky 
dlouhodobého inzulínového analoga glargine

Nová inzulínová analoga (krátce i dlouze působící) výrazně rozšířila terapeutické možnosti léčby inzulínem u dia-
betiků 1. i 2. typu a přinesla řadu benefitů v léčbě inzulínem - především lepší kompenzaci při nižším riziku hypog-
lykémií danou pružnějším a fyziologičtějším inzulínovým režimem. Zajímavou diskusi přinesly nedávno zveřejněné
a v českém odborném tisku komentované výsledky studie AT.LANTUS. Tato studie byla věnována srovnání léčebných
algoritmů při použití inzulínu glargine. 

Zajímavé praktické zkušenosti s titračním schématem založeným na metodice této studie vám přinášíme v něko-
lika kazuistikách také na stránkách našeho časopisu. Budeme se těšit na vaše postřehy, komentáře a praktické poznám-
ky k tomuto tématu.
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Samostatná titrace inzulínu glargine 
u pacienta s diabetes mellitus 2. typu léčeného
intenzifikovaným inzulínovým režimem

Jan Brož, Ludmila Brunerová, Elena Šilhová, 
David Macharáček
Diabetologické centrum 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

Souhrn:

Inzulín glargine (Lantus) je moderním nástrojem k léčbě diabetes mellitus 1. i 2. typu
nabízejícím 24hodinové pokrytí potřeb bazálního inzulínu navíc ve víceméně stabilní
hladině. Důležitou součástí správného nastavení terapie je postupná titrace dávek inzu-
línu s cílem dosažení normálních hodnot glykémie. Jednou z doporučovaných metod jak
může pacient samostatně titrovat dávku glargine (Lantus) je metoda 3denních kroků
s postupnou snahou o dosažení cílové ranní lačné glykémie ≤ 5,5 mmol/l. Kazuistika
podává příklad takovéhoto postupu u pacientky s diabetes mellitus 2. typu léčené inten-
zifikovaným inzulínovým režimem, u které byly doposud užívané humánní inzulíny
nahrazeny jejich analogy (lispro, glargine).

Summary:
Self-titration of insulin glargine in a patient with type 2 diabetes mellitus treated by an
intensified insulin regime

Insulin glargine (Lantus) is a modern tool for the treatment of both type 1 and type
2 diabetes mellitus offering 24hours covering of the basal insulin demand, in addition to
a more or less stable level. The important part of a correct therapy adjustment is a gra-
dual up titration of the insulin doses aiming to achieve normal glycemia. One of the
recommended methods of patient’s self up titration of glargine (Lantus) is a method of
3day steps with a gradual efforts to achieve targeted morning fasting glycemia of ≤ 5,5
mmol/l. The case history presents an example of such a method in a female patient with
type 2 diabetes mellitus treated by the intensified insulin regime, in whom so far used
human insulins were replaced by their analogues (lispro, glargine).

Brož, J., Brunerová, L., Šilhová, E., Macharáček, D. Samostatná titrace inzulínu glargine u pacienta s dia-

betes mellitus 2. typu léčeného intenzifikovaným inzulínovým režimem. Kazuistiky v diabetologii 5, 1:

54–56, 2007.

Klíčová slova: 
■ glargine
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■ hypoglykémie
■ selfmonitoring

Key words: 
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■ hypoglycemia
■ self-monitoring

Úvod:
Kvalitní metabolická kontrola zároveň s minimalizací frek-

vence hypoglykémií je vedle snahy o maximální kvalitu života
pacienta základním cílem léčby diabete mellitus. Je-li touto léčbou
inzulín, zejména v intenzifikovaném inzulínovém režimu, je důraz
na minimalizaci hypoglykemických událostí ještě akcentován.

Riziko hypoglykémií při jejich velmi nepříjemných projevech
je též jedním z faktorů, které nejenom modifikují metabolickou
kompenzaci diabetu (rozkolísání glykémií v souvislosti s akcento-
vaným přísunem sacharidů po hypoglykémii či snaha udržet prů-
měrnou hodnotu glykémií ve vyšších pásmech než je cílové), ale
často i významně ovlivňují postoj pacienta k samostatné úpravě
dávek inzulínu dle selfmonitoringu.

Je řada pacientů z našich ordinací, kteří samostatně dávky
inzulínu upravují velmi neradi a raději vyčkají lékařské kontroly,
což vede na jedné straně při častých návštěvách či telefonických
kontrolách k přetěžování lékaře na straně druhé při čekání na kon-
trolu dle běžného harmonogramu k velmi pomalému zlepšení kom-
penzace choroby.

V souvislosti s novými analogy dlouhodobě působících inzu-
línů, které se dostaly na náš trh je celá řada pacientů převáděna na
tento typ terapie, který zjevně přináší zlepšení v obou základních
parametrech.

V této kazuistice ukážeme postup titrace inzulínu glargine
(Lantus), který vznikl modifikací zkušeností získané ve studii
AT.Lantus, kde pacient automaticky titroval dlouhodobě působící

1/07  20.3.2007 8:12  Stránka 54



55KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 1 / 2007

SAMOSTATNÁ TITRACE INZULÍNU GLARGINE U PACIENTA S DIABETES MELLITUS 2. TYPU …

inzulín (Lantus) na základě průměru ranních glykémií vždy
z posledních 3 dnů.

Doporučované množství inzulínu glargine (Lantus) při převo-
du se odvíjí od stávající terapie: je-li pacient léčen jednou dávkou
inzulínu typu NPH, pak dávka inzulínu glargine (Lantus) zůstává
shodná, je-li léčen 2 dávkami inzulínu NPH, pak je iniciální dáv-
ka inzulínu glargine (Lantus) snížena o cca 30 %. Je-li inzulín glar-
gine (Lantus) nasazován jako první dlouhodobý inzulín, pak je
doporučované množství tohoto inzulínu 10 IU, zkušený diabeto-
log se však jistě bude řídit vlastním úsudkem. Při převodu pacien-
ta na intenzifikovaném inzulínovém režimu zároveň podáváme
krátkodobý analog (pokud již nebyl v léčbě zaveden).

Při vlastní titraci byla jako terapeutický cíl byla stanovena ran-
ní glykémie ≤ 5,5 mmol/l – samozřejmě při absenci hypoglykémií.
Pokud průměrná hodnota ze tří po sobě jdoucích ranních měření
nebyla nižší než uvedených 5,5 mmol/l, zvýšil pacient dávku glar-
gine (Lantus) o 2 IU. V případě, že se průměrná hodnota cílové
glykémii velmi přibližovala bylo navýšení na jeho volbě: mohl
ponechat dávku shodnou a vyčkat dalších ranních hodnot, mohl
dávku navýšit o 1 IU či o doporučované 2 IU. Takto postupoval
každé 3 dny.

Kazuistika:

Důvodem pro převod pacientky na inzulínová analoga byla
nedostatečná metabolická kompenzace diabetu spojená s opako-
vanými, především nočními hypoglykémiemi.

Pacientka, narozená v roce 1944, předaná do naší péče ze
spádové diabetologické ambulance v roce 2005 pro mírný stu-
peň renální insuficience na podkladě diabetické nefropatie
a vaskulární nefrosklerózy. Léčena pro diabetes mellitus 2. typu
od 1991. Renální insuficience byla v roce 2003 důvodem pro
ukončení podávání perorálních antidiabetik a zavedení intenzi-
fikované inzulínové terapie. Specifické komplikace diabetu: dia-
betická preproliferativní retinopatie, manifestní diabetická
nefropatie. Z osobní anamnézy: arteriální hypertenze v terapii,
smíšená dyslipidémie v terapii, hyperuriekémie v terapii. BMI
32,1 kg/m2, obvod pasu 98 cm, TK 125/70 mmHg, základní bio-
chemické parametry a krevní obraz v normě. Renální funkce:
glomerulární cl. 0,54 ml/s, tubulární resorpce 0,986, mikroalbu-
minurie 566 mg/24 hodin. HbA1c 7,8 %. Dosavadní terapie dia-
betes mellitus: Actrapid HM 18-16-14 IU, Insulatard HM 22 IU
(celkem 68 IU).

Tabulka č. 1: Průběh glykémií a úpravy dávek během titrace

Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Glykémie ráno (mmol/l) 10,1 9,8 11,0 8,9 9,1 8,1 6,9 7,1 6,8
IU 22 22 24 24 24 26 26 26 28

Tabulka č. 2: Glykemické profily (mmol/l)

Den R + 1,5 P + 1,5 V + 1,5 22.00 00.20

1 10,1 14,2 9,3 12,6 10,1 14,2 10,1 11,8
3 8,9 12,5 8,7 10,2 9,2 14,1 11,2 10,7

14 5,1 10,2 6,5 7,8 7,1 8,2 9,2 7,5

Den 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Glykémie ráno (mmol/l) 5,8 6,1 6,3 5,9 5,1 5,3 6,1 5,7 5,9
IU 28 28 28 30 30 30 30 30 30

Tabulka č. 3: 
Hodnoty HbA1c (%)

Vstupní za 3 za 6 za 9 za 12 
měsíce měsíců měsíců měsíců

7,8 6,4 5,6 5,2 5,5

Tabulka č. 4: Průměrná frekvence hypoglykémií 
(počet/4 týdny) po zahájení terapie analogy

Týdny 1–4 5–8 9–12

Počet 9 6 5
Noční 0 0 0
Těžká 0 0 0

Výsledky:
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Postup:
Pacientka byla podrobně edukována o způsobu titrace, byla

poučena o možnosti telefonické konzultace i osobní návštěvy v pří-
padě potřeby. Převedena na inzulín lispro (Humalog) s úvodní dáv-
kou 16-15-12 IU a glargine (Lantus) 22 IU.

Diskuse:
Pacientka postupovala v souladu s doporučeními. Oproti kla-

sickému průběhu titrace á 3 dny měla pochybnost ve 12. dni, kdy
se průměrné hodnoty glykémií blížily cílové hodnotě. V tomto dni
dávku netitrovala a navýšila ji až den následující po telefonické
dohodě. Zároveň bylo upraveno dávkování inzulínu lispro (Huma-
log) na hodnoty 18-16-12 IU. Pacientka neudala žádné noční
hypoglykémie a frekvence denních hypoglykémií se dle jejího
odhadu v porovnání s minulým léčebným režimem nelišily (před
zahájením převodu nebyly detailně sledovány, po převodu na ana-
loga se pohybovaly v průměrné frekvenci cca 6–9 epizod/4 týdny,
bez těžkých hypoglykémií).

Závěr:
Výsledkem využití ověřené titrace dávek inzulínu glargine

(Lantus) jsme dosáhli větší stability glykémií bez nočních hypo-
glykemických příhod a zároveň uspokojivé a významně lepší kom-
penzace diabetu. Pacientka byla schopna titrovat hodnoty nočního

inzulínu samostatně pouze s jednou telefonickou kontrolou, během
které byly upraveny i dávky preprandiálního inzulínu. Zlepšení
metabolické kontroly choroby přetrvává i ročním odstupem. Dopo-
ručovaný postup titrace se zde tedy stejně jako u řady jiných paci-
entů osvědčil.

Literatura:
Riddle, M. C., Rosenstock, J., Gerich, J. The Treat-to-target trial:
randomized addition of glargine or human NPH insulin to oral the-
rapy of type 2 diabetic patients. Diabetes Care 26, 11: 3080-3086,
2003.
Rosenstock, J., Park, G., Zimmerman, J. Basal insulin glargine
(HOE 901) versus NPH insulin in patients with type 1 diabetes on
multiple daily insulin regimens. U.S. Insulin Glargine (HOE 901)
Type 1 Diabetes Investigator Group. Diabetes Care 23, 8: 1136-
1142, 2000.

as. MUDr. Jan Brož
Diabetologické centrum 
3. LF UK a FN Královské Vinohrady
Šrobárova 50
100 34 Praha 10

1/07  20.3.2007 8:12  Stránka 56



57KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 1 / 2007

Úprava poměru bazálního a prandiálního 
inzulínového analoga vede ke zlepšení 
kompenzace u diabetes mellitus 1. typu

Denisa Janíčková Žďárská
Interní klinika, FN Motol, Praha

Souhrn:
Kazuistika demonstruje, jak zachování fyziologických poměrů prandiální a bazální

sekrece inzulínu v léčebných režimech bazál-bolus vede ke zlepšení metabolické kom-
penzace diabetes mellitus 1. typu. Přitom k úpravě poměru krátkodobého a dlouhodo-
bého analoga došlo v uvedeném případě bez změny celkové denní inzulínové dávky.  

Summary:
The adjustment of basal and prandial insulin analogue results in better type 1 diabetes
mellitus control 

The case demonstrates that preservation of physiologic proportion of prandial and
basal insulin secretion in the “basal-bolus” treatment regime results in better metabolic
control of type 1 diabetes mellitus. In the reported case, the adjustment of proportion
between the short-term and the long-term analogue was possible without the change of
the total daily insulin dose.  

Janíčková Žďárská, D. Úprava poměru bazálního a prandiálního inzulínového analoga vede ke zlepšení

kompenzace u diabetes mellitus 1. typu. Kazuistiky v diabetologii 5, č. 1: 57–58, 2007.
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Úvod:
Inzulín je tvořen ß-buňkami Langerhansových ostrůvků pan-

kreatu. Celková denní produkce inzulínu je u zdravého člověka asi
20-40 IU. Z tohoto množství připadá přibližně 50 % na bazální
sekreci a druhá polovina na stimulovanou sekreci. Bazální sekre-
ce zajišťuje blokádu nadměrné produkce glukózy játry a normální
hodnoty glykémie nalačno. Stimulovaná (prandiální) sekrece před-
stavuje inzulín secernovaný při příjmu potravy a hraje stěžejní roli
v regulaci postprandiální glykémie (Pelikánová et al. 2003). Pře-
chod od konvenčních inzulínových režimů k systému bazál-bolus
(IIT) je dokladem snahy o napodobení fyziologických principů
sekrece v terapii diabetes mellitus (DM). V praxi bychom měli
v režimech IIT zachovat i poměry prandiální a bazální sekrece
inzulínu zdravých. Optimalizace obou – jak lačné, tak postprandi-
ální glykémie, je totiž nezbytná k dosažení uspokojivé metabolic-
ké kompenzace diabetiků (Pickup et al. 2003). Dokladem změny
poměrů v podávání prandiálního a bazálního inzulínu vedoucí ke
zlepšení metabolické kompenzace je následující kazuistika.

Kazuistika:
Jedná se o 30letého nemocného s DM 1. typu, pro který je sle-

dován od svých šesti let. V rodině je zátěž pro endokrinopatie (otec
léčen pro thyreotoxikózu, sestra pro hypothyreózu). 

V péči FN v Motole je od roku 2002, kam předán pro progre-
si diabetické proliferativní retinopatie, která si vyžádala opakova-
nou laserfotokoagulaci. Po uvedených zákrocích provedených
v roce 2002 se oční nález ustálil, k další progresi již nedošlo. 

Metabolická kompenzace byla průměrná, nedařilo se dosáh-
nout optimálních hodnot glykémie, proto převeden v únoru 2004
na inzulínová analoga (aspart 12-12-12 IU + glargine 16 IU). Po
této změně došlo ke zlepšení HbA1c o 0,8 %. 

Stav byl však komplikován rozvojem floridní imunogenní thy-
reotoxikózy se strumou, která vedla přechodně k labilitě DM a čet-
ným hypoglykémiím. Nemocnému navrhována thyreoidektomie,
kterou však odmítl. Následně stabilizován na minimálních dávkách
karbimazolu (1 tableta obden). Tato klinická i laboratorní eufunk-
ce trvá do dnes. Hodnoty HbA1c se pohybovaly při výše uvedených
dávkách inzulínu v rozmezí 7,6–8,3% (dle IFCC). Zde byla nemoc-
nému doporučena změna dávkovacího schématu inzulínů, a to
změna poměru aspart ku glargin ve prospěch glarginu. Dávku glar-
ginu si nemocný titroval dle našeho doporučení každé tři dny po 1
IU dle ranní glykémie se současným snižováním dávky inzulínu
aspart až na konečné dávky – aspart 8-8-8 IU a glargin 27 IU, kte-
rý aplikuje ve 24 hodin (což nemocnému vyhovuje). Noční či
závažné hypoglykémie nejsou přítomny. Hodnoty glykémií při
obou dávkovacích schématech jsou uvedeny v grafu č. 1, dávko-
vací schémata jsou prezentována v grafu č. 2. 
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Po prvním měsíci léčby se změněnými dávkami inzulínu došlo
k poklesu  HbA1c o 0,9 %  (z 8,3 % na 7,4 %), během následují-
cích třech měsíců k dalšímu zlepšení  ke konečným hodnotám
HbA1c 5,9 %. Pacient také subjektivně zaznamenal výrazné zlep-
šení celkové kondice.

Závěr:
Kazuistika je dokladem toho, že nastavení léčby tak, aby napo-

dobovala fyziologickou sekreci inzulínu zdravých jedinců v léčbě
diabetu, vede ke zlepšení metabolické kompenzace. Souhrnná dáv-
ka prandiálního a bazálního inzulínu byla po konečné titraci, vede-
né k cílové glykémii nalačno 5 mmol/l, téměř identická. Dřívější
IIT režimy, kde byla bazální složka tvořena NPH inzulínem, byly
značně limitovány v optimalizaci glykémií obavou z hypoglyké-
mií. A to pro nevyhovující profil NPH se špičkou v nočních hodi-
nách a prodlouženou účinnost krátkodobých inzulínů, které čás-
tečně suplemetovaly bazální sekreci.    

V dnešní době, kdy jsou na trhu inzulínová analoga, je možné
tuto překážku snáze překonat (Rosenstock et al. 2000; Fulcher et
al. 2005). Bezvrcholové a pozvolné uvolňování glarginu dovoluje
bezpečně navyšovat dávku až k požadovaným 50 %. V praxi čas-
to vídané vysoké dávky prandiálního inzulínu vedou k rozkolísa-
nosti a nestabilitě glykemických profilů. Naopak nízké dávky 
dlouhodobého inzulínového analoga nejsou sto dosáhnout poža-
dovaných glykémií nalačno. Systém bazál-bolus je dobrý prostře-
dek k dosažení uspokojivé metabolické kompenzace, je ovšem tře-
ba, aby byl doplněn o pečlivou a důslednou titraci prandiálního
a bazálního inzulínu, a to pokud možno v konečném celkovém
poměru blížícím se fyziologické sekreci u zdravých jedinců.

Literatura:
Fulcher, G. R., Gilbert, R. E., Yue, D. K. Glargine is superior to
neutral protamine Hagedorn for improving glycated haemoglobin
and fasting blood glucose levels during intensive insulin therapy.
Inter Med J 35, 9: 536–542, 2005.
Pelikánová, T. et al. Diabetologie a vybrané kapitoly z metabolis-
mu. Praha: Triton, 2003.
Pickup, J. et al. Textbook of diabetes, 3rd ed. Oxford: Blackwell
Science, 2003.
Rosenstock J, Park, G., Zimmermann J. Basal insulin glargine
(HOE 901) versus NPH insulin in patients with type 1 diabetes on
multiple daily insulin regimens. U.S. Insulin Glargine (HOE 901)
Type 1 Diabetes Investigator Group. Diabetes Care 23, 8:
1137–1142, 2000.

ÚPRAVA POMĚRU BAZÁLNÍHO A PRANDIÁLNÍHO INZULÍNOVÉHO ANALOGA …
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Graf č. 2: Dávkovací schéma před změnou dávky

Graf č. 3: Dávkovací schéma po změně dávky

Graf č. 1: Hodnoty glykémií
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Lantus – pohodlná a efektivní náhrada 
bazální sekrece u staršího diabetika 
s nepravidelným režimem

Kateřina Urbancová 
Diabetologická a interní ambulance, Ostrava

Souhrn:

Kazuistika muže ve věku 61 let s diabetes mellitus 2. typu, s rozvinutými komplika-
cemi diabetu, kterému použití vyšší dávky analoga glargin (Lantusu) jako náhrady
bazální sekrece umožnilo významné zlepšení kompenzace nemoci a zjednodušení léčby
i navzdory nepravidelnému režimu.

Summary:
Lantus – comfortable and effective basal secretion replacement in older diabetic patient
with irregular regime 

The case of a 61 years old type 2 diabetes mellitus patient with advanced diabetic
complications who achieved significant improvement of disease control and simplifica-
tion of the treatment by higher dose of insulin analogue glargine (Lantus) as a basal sec-
retion replacement despite of irregular regime.

Urbancová, K. Lantus – pohodlná a efektivní náhrada bazální sekrece u staršího diabetika s nepravidel-

ným režimem. Kazuistiky v diabetologii 5, č. 1: 59–60, 2007.

Klíčová slova: 
■ diabetes mellitus 2. typu
■ inzulínový režim
■ inzulín glargin (Lantus)

Key words: 
■ type 2 diabetes mellitus
■ insulin regime
■ insulin glargine (Lantus)

Úvod:
Každý lékař se setkává s problémem jak harmonizovat obecná

dobře známá doporučení s realitou denní praxe. Věřím, že většinou
víme, jak by se nemoc měla léčit. Často bývá větším problémem
upravit léčbu tak, aby vyhovovala z medicínského hlediska a záro-
veň aby ji pacient akceptoval a byl schopen a ochoten dodržovat.
Doporučení a realita bývají někdy dost vzdálené a tím, že pacien-
tovi vyjdeme vstříc a zlepšíme mu subjektivně pocit kvality živo-
ta, dosáhneme často lepších výsledku než striktními příkazy a záka-
zy, byť by byly z lékařského hlediska sebelepšími.

Kazuistika:
Pacient ve věku 61 let byl léčen pro diabetes mellitus 2. typu

24 let. Až do svých 49 let byl léčen jen za pomoci režimových opat-
ření, která se víceméně snažil dodržovat. Krom občasných výky-
vů v období svátků nebo rodinných oslav byla kompenzace jeho
nemoci dobrá. Pracoval fyzicky na železnici jako posunovač a při
této práci se mu stala nehoda. Jejím následkem bylo těžké poško-
zení levé dolní končetiny s nutností amputace v polovině stehna. 

Po dlouhodobé pracovní neschopnosti se nemohl vrátit do své-
ho původního zaměstnání a tak nastoupil na směnný provoz jako
vrátný. Jiná práce mu v důsledku zdravotního handicapu nebyla
nabídnuta a on sám odmítl zůstat doma v invalidním důchodu jak
z psychických tak i z finančních důvodů. 

Se změnou zaměstnání se radikálně změnil i jeho životní režim.
Nová práce, narozdíl od původního zaměstnání, byla fyzicky zce-
la nenáročná, pacient celou směnu pouze seděl. V průběhu 14 let,
navzdory opakovaným reedukacím o dietním režimu, přibral 15
kg. Postupně tak musela být měněna i léčba diabetu, nejprve byl
léčen biguanidy a sulfonylureou, později i inzulínem.

Důvodem velmi rychlého přechodu od bed-time inzulínu na
intenzifikovaný inzulínový režim byla progrese diabetických kom-
plikací – mikroalbuminurie 97 mg/l a zejména pak diabetické sen-
zomotorické neuropatie zbývající dolní končetiny. Byla zjištěna
hypertenze a smíšená hyperlipidémie.

Intenzifikovaný inzulínový režim v lednu 2005 zahrnoval
Humulin R 3krát denně a Humulin N 2krát denně. Pacient setrvá-
val v zaměstnání, jež s sebou přinášelo nikoli fyzickou náročnost,
ale z hlediska denního režimu problematické střídání denních
a nočních směn.

Tento problém jsme řešili tak, že dávka Humulinu N (v pomě-
ru 30 % na noc a zbytek na začátek dne) se měnila nikoli podle
reálného času, ale podle toho, zda "měl noc či den pacient", tedy
podle jeho směn. Krátkodobý inzulín si aplikoval k jídlům z cel-
kové denní dávky 30 % k snídani, 40 % k obědu a 30 % k večeři. 

Nešlo určitě o ideální léčbu, sám pacient nebyl příliš ochotný
provádět selfmonitoring, protože nechtěl vidět rozkolísané výsled-
ky glykémií ze kterých byl nervózní. Spolupráce se nedařila, pohy-
bovali jsme se stále jen v bludném kruhu přesvědčování a obav,
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což v konečném důsledku vedlo jen k zvyšování dávek inzulínu,
vzestupu hmotnosti pacienta bez efektu na zlepšení kompenzace. 

Proto byl v dubnu 2005 pacient převeden na analog glargin
(Lantus) a Humulin R byl vyměněn za lispro (Humalog). Snížil se
počet aplikací o 1 denně, odpadla nutnost měnit dávku bazálního
inzulínu dle pracovních směn, pacientovi se zjednodušil život
a postupně se změnil poměr dlouhodobého a krátkodobého inzu-
línu výrazně ve prospěch dlouhodobého analoga. Se zjednoduše-
ním režimu a postupným zlepšováním kompenzace diabetu rostla
i ochota spolupracovat a pacientovi se dokonce podařilo mírně zre-
dukovat váhu o 4,5 kg za 2 roky používaní analoga.

Zajímavý byl i vývoj dávek inzulínu z původní dávky v době
převodu pacienta na analoga. Původně aplikoval Humulin R 14-
18-12 IU a Humulin N 28 IU ve 2 dávkách, nyní aplikuje glargin
(Lantus) 48 IU a lispro (Humalog) 8-10-9 IU. Glykovaný hemo-
globin poklesl z hodnoty 8,1 % v lednu 2005 na 6,2 % v únoru
2007. Tělesná hmotnost za sledované období se redukovala z 97
na 92,5 kg.

Závěr:
Využití inzulínu glargin (Lantus) jako bazálního inzulínu

vylepšilo pacientovi s nepravidelným režimem jeho životní kom-
fort a vedlo nejen ke zlepšení kompenzace diabetu ale i ochoty
spolupracovat na další léčbě.

Obrázek č. 1: Pokles tělesné hmotnosti pacienta během sledova-
ného období

Obrázek č. 2: Pokles hodnoty glykovaného hemoglobinu pacien-
ta během sledovaného období
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Efekt léčby inzulínem glargin 
na úpravu hypoglykémií 
u diabetika 2. typu

Eva Račická
Diabetologická ordinace, Ostrava

Souhrn:
Využití dlouhodobého bazálního analoga glargin v léčbě diabetes mellitus 2. typu

umožňuje zlepšit kvalitu života pacientů. Tato kazuistika popisuje vývoj léčby diabeti-
ka 2. typu, která byla významně ovlivněna změnami v profesním i osobním životě paci-
enta a také dostupnou léčbou v období 90. let minulého století.

Snaha o dobrou kompenzaci diabetu je spojena s rizikem hypoglykémií. Kazuistika
dokladuje přínos dlouhodobého analoga glargin k dobré kompenzaci tohoto onemocně-
ní, ale také ke zvýšení bezpečnosti léčby inzulínem. Kazuistika potvrzuje, že při znalos-
tech farmakokinetických vlastností inzulínu glargin, při využití selfmonitoringu glyké-
mií a ve spolupráci s edukovaným pacientem toho lze docílit.

Summary:
Effect of glargine insulin therapy on correction of hypoglycemia in a type 2 diabetes 
patient.  

Application of the long-term basal analogue glargine in the treatment of type 2 dia-
betes mellitus provides for improvement of patients’ quality of life. This case history
depicts development of treatment of a type 2 diabetic patient, which was significantly
influenced by the changes in both professional and personal life of the patient and alike
by treatments available in late nineties of the past century.  

Pursuit of good diabetes compensation is connected with the risk of hypoglycemia.
The case history supports the benefits of the long-term analogue glargine for good com-
pensation of the diseases, but also for the safety of the insulin therapy. The case history
confirms that it can be achieved by the knowledge of the pharmacokinetic characteris-
tics of the insulin glargine, by the application of self-monitoring and co-operation with
an educated patient.

Račická, E. Efekt léčby inzulínem glargin na úpravu hypoglykémií u diabetika 2. typu. Kazuistiky v dia-

betologii 5, 1: 61–63, 2007.

Klíčová slova: 
■ diabetes mellitus 2. typu
■ kompenzace diabetu
■ inzulínový režim
■ glargine

Key words: 
■ type 2 diabetes mellitus
■ diabetic control
■ insulin regime
■ glargine

Úvod:
Diabetes mellitus 2. typu je chronické, trvale progredující one-

mocnění, které je závažné svými chronickými komplikacemi.
Vývoj tohoto onemocnění v čase vyžaduje dynamickou spoluprá-
ci lékaře s pacientem, která poté umožňuje úpravou taktiky léčby
stabilizovat průběh onemocnění tak, aby byla zachována dobrá
kompenzace a zároveň kvalitní život pacienta.

Kazuistika:
Pacient, narozený v roce 1931, měl diabetes mellitus zjištěn asi

v roce 1982 při preventivní prohlídce u svého závodního lékaře.
Bylo mu obecně doporučeno, aby nejedl „sladká jídla“ a nic tuč-

ného. V roce 1989 změnil své pracoviště, u nového závodního léka-
ře byla zahájena léčba hypertenze a byl odeslán do diabetologické
ambulance.

Pacient měl glykémii 9,91 mmol/l, HbAlc 8,1 % (dle DCCT),
BMI 27,98 kg/m2 při tělesné hmotnosti 79 kg. Na diabetologickém
pracovišti byl edukován o významu změny jeho dosavadního život-
ního stylu a diety. Léčba byla zahájena tehdy dostupným biquani-
dovým preparátem (buformin), pro jeho jen přechodnou účinnost
od počátku roku 1990 kombinována s gliklazidem, posléze v dal-
ších letech s glibenklamidem. 

Onemocnění mělo poměrně rychlou dynamiku selhávání účin-
nosti léčby perorálními antidiabetiky (PAD). Na to měla vliv nejen
předchozí doba, po kterou nebylo onemocnění léčeno, ale i změ-
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na profesního postavení – stal se vedoucím pracovníkem závodu –
které neumožňovalo pravidelný dietní režim a zajisté představova-
lo stálou stresovou zátěž, pro kterou byla obtížná i léčba hyper-
tenze. Dále byla diagnostikována hypercholesterolémie, pro kte-
rou byl do léčby přidán statin.

Léčba diabetu byla z těchto důvodů postupně intezifikována.
V roce 1994 kombinací PAD s aplikací dostupného střednědobě
působícího inzulínu Monotard – na noc pro vysoké ranní glyké-
mie. Tato léčba pacientovi vyhovovala, neboť nenarušovala jeho
denní pracovní režim. Od roku 1993 byl dostupný již i domácí self-
monitoring glykémií, pacient ho mohl začít aktivně praktikovat,
a tak byla na základě zjištěných hyperglykémií v roce 1996 dopo-
ručena léčba vysokých postprandiálnch glykémií aplikací inzulínu
minimálně 3krát denně v obvyklém intenzifikovaném režimu
bazál-bolus. 

Pacient se v té době obával, jak bude ve své nároční pracovní
funkci realizovat polední dávky inzulínu, a proto upřednostnil léč-
bu konveční s aplikací tehdy dostupných inzulínů Actrapid +
Monotard v celkové dávce 12 + 20 IU rozdělené do dvou aplikací
denně, s ponecháním dávky metforminu 1000 mg/den (Vyšší dáv-
ky metforminu mu již způsobovaly dyspeptické obtíže.).

Tato léčba ale nebyla pro jeho kompenzaci i kvalitu života
optimální, neboť tehdy používané střednědobě působící inzulí-
ny v kombinaci s inzulínem typu regular neumožňovaly flexi-
bilitu jeho denního režimu v polední době, byly příčinou 
subjektivních nepříjemných pocitů i objektivních stavů hypog-
lykémií, nebo naopak zjištěných vysokých postprandiálních
hyperglykémií.

Proto pacient nakonec asi po půl roce souhlasil se zahájením
intenzifikovaného režimu a s aplikací inzulínu 4krát denně, a to
včetně aplikace inzulínu NPH na noc proti svému tehdejšímu zvy-
ku aplikovat inzulín večer pouze jedenkrát. Byl tedy léčen kombi-
naci Humulin R a Humulin N a metformin 1000 mg/den. Došlo
k úpravě kompenzace diabetu verifikované stabilizací
HbA1c 6,7–7,1 % (DCCT).

Problémy se objevily poté, kdy se přestěhoval do svého nové-
ho domu, vzdáleného asi 25 km od pracoviště, a musel brzy ráno
kolem páté hodiny ranní vstávat, snídat a spěchat do práce. Nedo-
držoval doporučený časový odstup při aplikaci inzulínu a jídla,
neměl čas na měření postprandiálních glykémií a objevovaly se
během rána a dopoledne opět hypoglykémie. Proto byla Humulin
zaměněn za lispro (Humalog), tato léčba však nebyla dostačující
k úpravě preprandiálních glykémií před obědem. Současnou ranní
aplikaci inzulínu NPH inzulínu pacient zavrhl po předchozích
nedobrých zkušenostech s aplikací dalšího střednědobě působící-
ho inzulínu ráno. Proto raději si ponechal předchozí intezifikova-
nou léčbu s Humulinem R.

V roce 2003 odešel do důchodu, ale jeho potíže s úpravou ran-
ních a dopoledních glykémií se nezměnily. Chtěl si ráno pospat
a během dopoledne se velmi rád a často ihned dával do intenzivní
práce na rozsáhlé zahradě svého domu. Začaly se objevovat vyšší
ranní glykémie a problémy s dopolední hypoglykémií, která ho
nutila k přerušení práce a časným svačinám.

Tělesná hmotnost se mírně zvýšila o 2 kg. Proto si sám upra-
voval dávky Humulinu R, ale ne vždy úspěšně s ohledem na úpra-
vu dopoledních glykémií. Po fyzické práci v době podvečera se
objevily nově i noční hypoglykémie, a to i přes dobrý selfmonito-
ring a úpravu dávek večerních inzulínů.

V roce 2004 byl proto jeho léčebný režim změněný na kombi-
novanou léčbu glarginem (Lantus) na noc a lispro (Humalog) před
jídlem. Poslední dávka humánních inzulínů byla Humulin R 13-
12-8 IU a Humulin N dávka 18 IU na noc. HbAlc bylo 5,8 %
(IFCC). Při změně na inzulín glargin (Lantus) mu dle odborných
doporučení byla ponechána na noc stejná dávka – 18 IU – a dáv-
ky inzulínu lispro (Humalog) byly sníženy dle posledních pacien-
tových domácích profilů o 3–4 IU na 10-9-6 IU.

V dalším období pacient prováděl častěji sefmonitoing gly-
kémií také i v noci, s léčbou byl velmi spokojen, protože se pře-
staly objevovat jak noční, tak jeho obávané dopolední hypogly-
kémie.

Dle ranních a preprandiálních glykémií pak byla léčba inzulí-
nem glargin (Lantus) postupně zvýšena na dávku 24 IU na noc se
stabilní ranní glykémií, které se v posledních 6 měsících pohybo-
valy v rozmezí 4,6–7,2 mmol/l bez objektivních i klinicky mani-
festních nočních hypoglykémií. Dávkování inzulínu lispro (Huma-
log) je 7-9-7 IU, což vychází z dietních zvyků pacienta. Dávku
ranního inzulínu lispro (Humalog) si pacient někdy snižuje až na
5 IU, pokud ho čeká více fyzicky namáhavá práce na zahradě. Jeho
dávka vychází z dobrého subjektivního pocitu bez hypoglykémií
a z ověřené dobré hodnoty glykémie před obědem. 

Takto pozměněná dávka inzulínu glargin (Lantus) 24 IU a lis-
pro (Humalog) 7-9-7 IU se liší od předchozího období vyšší dáv-
kou dlouhodobého inzulínu, celková denní dávka inzulínu se však
nezvýšila, stejně jako zůstala stabilní tělesná hmotnost pacienta 80
kg při BMI 27,68 kg/m2. Poslední laboratorní vyšetření z listopa-
du 2006 prokázalo následující výsledky: glykémie nalačno 6,8
mmol/l, HbAlc 4,9 % (IFCC), triacylglyceroly 2,09 mmol/l, celko-
vý cholesterol 4,41 mol/l, sLDL-cholesterol 3,01 mmol/l, kreati-
nin 87 µmol/l.

Stávající medikace zahrnuje: glargin (Lantus) 24 IU, lispro
(Humalog) 7-10-7 IU, metformin (Glucophage XR) 0-0-2 tbl, sim-
vastatin (Zocor forte) 1krát 40 mg večer, ramipril + felodipin (Tri-
asyn 5/5 mg) 1-0-0, indapamid (Indap) 1-0-0, kyselina acetylosa-
licylová (Anopyrin) 1krát 100 mg.

Dosavadní průběh diabetu je zatím bez zjištění diabetické reti-
nopatie. Hodnoty mikroalbuminurie nepřesahují 20 µg/min. Při
echokardiografickém vyšetření v roce 2001 byla diagnostikována
hraniční hypertrofie mezikomorového septa, která se nemění, trvá
nadále dobrá systolická funkce levé komory s ejekční frakcí 60 %,
EKG nález je normě, pacient nemá symptomy anginy pectoris,
a proto nebyla kardiologem dosud další diagnostická intervence
doporučena. 

Diskuse a závěr:
Předložená kazuistika pacienta s diabetes melitus 2. typu je

dokladem dynamického vývoje léčby tohoto chronického one-
mocnění.

Realizace a výsledky léčby jsou dány jak léčebnými možnost-
mi, které se v průběhu posledních 13–14 let významně měnily
(zavedením selfmonitoringu do denního života pacientů, dále nově
dostupnými humánními inzulíny a posléze analogy), tak také naši-
mi poznatky o vhodné taktice léčby diabetiků 2. typu. Nezbytná je
samozřejmě spolupráce s edukovaným a motivovaným pacientem,
který se svým samostatným rozhodnutím o realizaci našich návr-
hů stává tím žádoucím spolupracujícím expertem.
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Popisovaný pacient se postupně naučil upravovat si dávky inzu-
línu. Cenou za zabránění nežádoucích závažných hypoglykémií,
byla horší kompenzace. Při dostupnosti inzulínového analoga glar-
gine byla proto tato léčba změněna s cílem zajistit bezpečnější prů-
běh léčby, dobrou kompenzaci diabetu a kvalitní život pacienta.

Nová krátkodobá a dlouhodobá inzulínová analoga jsou v sou-
časné době nejfyziologičtější inzulínovou substituční terapií i pro
diabetiky 2. typu a lze při změně léčby z inzulínů humánních
postupnou úpravou dávek při aktivní spolupráci pacienta velmi
dobře vytitrovat dávku dlouhodobého analoga ke stabilizaci prů-
běhu nočních glykémií, což stabilizuje také ranní lačné glykémie.
Pak je již snazší i pro pacienta upravovat prandiální dávky krátko-
dobého analoga dle jeho denního režimu.

Literatura:

Rosenstock, J., Owens, D. Basal insulin therapy in type 2 diabetes
mellitus. Sheffield: Aesculapium Ltd., 2004.

MUDr. Eva Račická
Diabetologická ambulance,
Poliklinika
Vratimovská ulice
707 02 Ostrava-Kunčice
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Inzulín glargin (Lantus) v léčbě 
diabetes mellitus 2. typu

Lucie Krejsová
Diabetologická ordinace, Karlovarská krajská nemocnice a.s., Karlovy Vary

Souhrn:
Kazuistika ženy s diabetes mellitus 2. typu, u které při léčbě intenzifikovaným reži-

mem s inzulínovými analogy byla dosažena dobrá metabolická kompenzace, lepší kon-
trola hmotnosti a i subjektivně dobrý stav až při významné změně poměru mezi dlou-
hodobě a krátce působícím analogem ve prospěch inzulínu glargin.

Summary:
Insulin glargine (Lantus) in the treatment of type 2 diabetes mellitus

The case of a female type 2 diabetes mellitus patient who achieved good metabolic
control, better weight control and subjectively good condition with intensified regime of
insulin analogues only after significant adjustment of proportion of long-term and short-
term acting analogues favoring insulin glargine.

Krejsová, L. Inzulín glargin (Lantus) v léčbě diabetes mellitus 2. typu. Kazuistiky v diabetologii 5, č. 1:

64–65, 2007.
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Úvod:
Léčba diabetu 2. typu inzulínem, a to i ve formě intenzifiko-

vaného inzulínového režimu, může být obtížná a ve většině přípa-
dů je spojena i s dalším nežádoucím vzestupem hmotnosti. 

Celkový efekt léčby a i hmotnost nemocného lze při použití
inzulínových analog významně ovlivnit vhodným poměrem mezi
dávkou dlouhodobě a krátce působícího analoga.

Kazuistika:
57letá žena, starobní důchodkyně, dříve úřednice, léčená pro

diabetes mellitus 2. typu od roku 1996. Dále léčena pro hyper-
tenzní nemoc, hodnoty TK vyrovnané při trojkombinaci hypoten-
ziv, koronární chorobu srdeční – mikrovaskulární angina při nega-
tivním koronarografickém nálezu, a cholecystolithiázu. Od r. 2005
se stupňují dysestezie horních i dolních končetin při diabetické
polyneuropatii. 

Nemocná byla od roku 2003 léčena inzulínem, poslední tři
roky v intenzifikovaném inzulínovém režimu. V posledním roce
s ohledem na neuspokojivou metabolickou kontrolu převedena na
kombinaci inzulínu glargin (Lantus) a Actrapid HM preprandiálně
(metformin netoleruje).

Do naši ordinace byla odeslána v listopadu 2006 ke zvážení
vhodnosti léčby inzulínovou pumpou. Při první kontrole měla, při
tělesné hmotnosti 89 kg, BMI 30,2 kg/m2 a glykémie 11,2
mmol/l preprandiálně. Při vlastním monitorování se ranní glyké-
mie pohybovaly v rozmezí 13–16 mmol/l, v průběhu dne pak kle-
sala, HbA1c 7,2 %, C-peptid nalačno 825 pmol/l. Dietní režim

dodržovala, při retrospektivním hodnocení konzumace v průměru
150 g sacharidů/den, tři hlavní jídla a druhá večeře. Subjektivně
udávala pocity hladu zejména v odpoledních hodinách a vzestup
hmotnosti v období po zavedení inzulínové léčby (celkem o 6 kg).
Inzulín aplikovala ve čtyřech denních dávkách, na noc s.c. inzulín
glargin (Lantus) 26 IU a preprandiálně s.c. inzulín Actrapid HM
3krát 20 IU, celkem 86 IU/den.

S ohledem na aktuální stav a stravovací návyky nemocné bylo
upraveno dávkování inzulínu – navýšena dávka inzulínu glargin
(Lantus) před spaním na 44 IU s cílem snížit ranní lačnou hyper-
glykémii. Inzulín Actrapid HM byl nahrazen krátce účinným ana-
logem aspart (NovoRapid) v podstatně redukované dávce 3krát 12
IU. Pacientka byla poučena o možnosti dalšího navýšení dávky
inzulínu glargin (Lantus) vždy o 2 IU po týdnu k cílové lačné hla-
dině glykémie pod 8 mmol/l v v prvních čtyřech týdnech. Při násle-
dující kontrole byla hodnota cílové lačné glykémie posunuta pod
6 mmol/l.

Po šesti týdnech byl glykemický profil vyrovnán s preprandi-
álními hodnotami glykémií: ráno 5,5–6,1 mmol/l, poledne 6,4–7,0
mmol/l, večer 5,4–6,7mmol/l, před spaním 6,5–7,9 mmol/l, kon-
trolní HbA1c 6,3 %, tělesná hmotnost 87 kg při inzulínovém reži-
mu: s.c. inzulín glargin (Lantus) 54 IU na noc a preprandiálně inzu-
lín aspart (NovoRapid) 8-8-6 IU, tj. celkem 76 IU/den. 

Diskuse a závěr:
Při léčbě inzulínem u diabetes mellitus 2. typu je mnohdy

potřebná celková vyšší dávka inzulínu a to i při dobrých stravova-
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cích návycích nemocného. Navýšení dávky dlouze působícího
inzulínového analoga zajistí dobrou lačnou glykémii a současně se
i významně sníží dávky preprandiálně podávaného krátce působí-
cího analoga. Výsledným efektem je lepší dlouhodobá metabolic-
ká kontrola při nižší celkové denní dávce inzulínu. Z pohledu
nemocné je důležité úplné vymizení hypoglykemických epizod
v průběhu dne a možnost lepší kontroly hmotnosti. Dosaženého
efektu bylo docíleno v průběhu šestitýdenní léčby.

Literatura: 
Barnett, A. H. A review of basal insulins. Diabet Med 20, 11:
873–885, 2003. 
Chatterjee, S., Tringham, J. R., Davies, M. J. Insulin glargin and
its place in the treatment of types 1 and 2 diabetes mellitus. Expert
Opin Pharmacother 7, 10: 1357–1371, 2006.

Rosenstock, J., Schwartz, S. L., Clark jr., C. M. et al. Basal insu-
lin therapy in type 2 diabetes: 28-week comparison in insulin glar-
gien (HOE 901) and NPH insulin. Diabetes Care 24, 4: 631–636,
2001.
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Diabetologická ordinace
Karlovarská krajská nemocnice a.s.
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360 66 Karlovy Vary
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Taktika léčby inzulínem glargin 
u diabetu 2. typu 

Zdenka Krejsová
Diabetologická ordinace, Karlovy Vary

Souhrn:
Dlouho působící inzulínová analoga se osvědčila u léčby diabetu 1. i 2. typu. Při pří-

tomnosti inzulínové rezistence se často s obvyklou dávkou dlouho působícího analoga
neuspěje. Kazuistika ukazuje průběh onemocnění diabetu 2. typu a potřebu postupné
titrace dávek glarginu podle hodnot lačné glykémie 5,5 mmol/l do vyšší celkové denní
dávky, tedy takové, která teprve vede k dokonalé kompenzaci diabetu.

Summary:
Tactic of insulin glargine treatment in type 2 diabetes mellitus 

Long-term acting insulin analogues proved to be effective in the treatment of both
type 1 and type 2 diabetes mellitus. In the presence of insulin resistance is the common
dose of the long-term acting insulin analogue ineffective. The case demonstrates the cour-
se of type 2 diabetes mellitus and the need of gradual up-titration of glargine dosing
according to fasting glycemia levels 5,5 mmol/l to higher total daily dose, i.e. the dose
leading to optimal diabetes control.
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Úvod:
Zavedení dlouho působících inzulínových analog je novým

revolučním krokem v léčbě diabetu 1. i 2. typu. Prokázaný vliv na
snížení frekvence hypoglykémií u nemocných je dokumentován
četnými studiemi. Vliv na trvale lepší kompenzaci diabetu je stále
diskutován.Tato kazuistika je příspěvkem do diskuse a má za úkol
dokladovat příznivý vliv postupné titrace inzulínového analoga
glargin do takové dávky, která docílí trvalé zlepšení kompenzace
bez vedlejších účinků.

Kazuistika:
Jedná se o 42letou diabetičku 2. typu s trváním diabetu 16 let.

V její rodinné anamnéze se vyskytuje diabetes u matky a matči-
ny sestry. Sama pacientka vážněji nestonala, pracuje jako pokoj-
ská v hotelovém zařízení, je nekuřačka. Má za sebou tři porody,
děti s porodní hmotností 3,95 kg, 5,0 kg a 4,3 kg. Poslední dítě
má vrozenou encefalopatii. Hyperglykémie během těhotenství
nebyla zjištěna. Dva roky po posledním porodu byla náhodně zjiš-
těna mírná hyperglykémie a oGTT s výsledkem glykémie
7,7..12,0..9,1 mmol/l. Následně byla v péči praktického lékaře
a léčena z počátku tolbutamidem (Dirastan), poslední tři roky bra-
la glibenklamid (Maninil) 15 mg. V roce 2003 byla pro nedosta-
tečnou kompenzaci předána do péče diabetologa. Současně se
léčila pro polynodózní mírně hypofunkční strumu levothyroxinem
(Euthyrox) 75 mg.

Při prvním vyšetření byly shledány následující výsledky: BMI
30,1 kg/m2, při tělesné hmotnosti 83 kg a výšce; 166 cm (před
začátkem onemocnění měla maximální hmotnost 91 kg), TK
145/80 mmHg, lačná glykémie 15 mmol/l, postprandiální glyké-
mie 17,3 mmol/l, C-peptid lačný 1869 pmol/l, celkových chole-
sterol 5,63 mmol/l, triacylglyceroly 2,49 mmol/l, HDL-choleste-
rol 1,06 mmol/l, LDL-cholesterol 3,49 mmol/l, HbAlc 9,8 %,
protilátky anti GAD nebyly zjištěny. Ostatní výsledky laborator-
ních vyšetření (enzymy, nefrologické parametry, minerály i hladi-
na TSH) byly v normě. Oční pozadí bez známek retinopatie, EKG
s fyziologickou křivkou.

Pacientka byla převedena na léčbu glimepirid 4 mg a metfor-
min 1700 mg na 3 měsíce neúspěšně; v dietního režimu byla neu-
kázněná proto byla opakovaně edukována.

Pro nezlepšenou kompenzaci byla 14 měsíců přemlouvána
k inzulínové léčbě, kterou trvale odmítala. V dubnu roku 2005 se
podařilo zavést inzulínovou léčbu z počátku v jedné večerní dáv-
ce, následně ve dvou dávkách premixovavého inzulínu 30/70 –
v dávce 20-0-28 IU při zachování léčby metforminem 1700 mg.
Po šesti měsících byl HbA1c 8,5 %, hodnoty lačné glykémie 10,9
–15,2 mmol/l, hmotnost 86 kg. Po další reedukaci pacientky a zave-
dení selfmonitoringu byla převedena na intenzifikovaný inzulíno-
vý režim v dávkách 3krát 12 IU krátce působícího inzulínu a bazál-
ní dávce 18 až 28 IU NPH inzulínu. Počátkem roku 2006 byl
HbA1c 8,1 %, hmotnost 90 kg, C-peptid 1008 pmol/l, glykemický
profil 9,8..7,6..13,2..10,2 mmol/l.
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TAKTIKA LÉČBY INZULÍNEM GLARGIN U DIABETU 2. TYPU

Během denních i nočních hodin se objevovaly hypoglykémie
1–2krát týdně. Proto byly jednotlivé dávky inzulínu upravovány,
ale neúspěšně. Po dalších 3 měsících byl změněn NPH inzulín za
glargin v dávce 24 IU při zachování stávajících dávek krátce půso-
bícího inzulínu a ten byl ve druhém kroku během 1 měsíce zamě-
něn za krátce působící inzulínový analog. Pacientka byla poučena
o titraci bazální dávky glarginu podle hodnot lačné glykémie do
cílové hodnoty 5,5 mmol/l postupně po 2 jednotkách. Při kontro-
le po tříměsíční léčbě byla dávka inzulínu glargin 38 IU a 3krát 8
IU krátce působícího analoga. Glykemický profil byl
6,6..7,8..8,1..5,1 mmol/l, HbA1c 7,1 %. Pacientka neudávala
hypoglykémie, ale během odpoledních hodin se objevovaly v pro-
filu hodnoty 4,4–5,8 mmol/l, proto byla ještě upravena dávka krát-
ce působícího analoga na 3krát 6 IU a dále titrován glargin až do
dávky 48 IU, které bylo dosaženo v říjnu 2006. 

Na této dávce je v současné době pacientka stabilizovaná, při
poslední kontrole v lednu 2007 byl HbA1c 5,8 %, glykemický pro-
fil 5,6..6,8..7,2..6,8 mmol/l, celkových cholesterol 5,24 mmol/l,
triacylglyceroly 1,84 mmol/l, HDL-cholesterol 1,17 mmol/l, LDL-
cholesterol 3,41mmol/l, C-peptid 905 pmol/l, tělesná hmotnost 87
kg, TK 130/80 mmHg a ostatní sledované parametry v normě.
Nebyly přítomny známky diabetických komplikací ve smyslu
makro- ani mikropangiopatie. Pacientka spolupracuje, je bez obtí-
ží, udává větší fyzickou výkonnost, hmotnost poklesla o 3 kg.
Hypoglykémie nemá.

Závěr:
Závěrem je třeba konstatovat, že u pacientky s uvedenými

parametry se projevila větší potřeba dlouze působícího analoga
k dosažení dobré kompenzace, které bylo dosaženo postupnou tit-
rací glarginu do vyšších dávek než je v praxi běžné. Lze předpo-
kládat, že uvedený léčebný postup je správný k udržení dlouho-
dobé dobré kompenzace ve všech sledovaných parametrech.

Literatura: 
Bethel, M. A., Feinglos, M. N. Basal insulin therapy in type 2 dia-
betes. J Am Board Fam Pract 18, 3: 199–204, 2005.
Owens, D. R., Zinman, B., Bolli, G. Insulins today and beyond.
Lancet 358, 9283: 739–746, 2006.
Rosenstock, J., Schwartz, S. L., Clark jr., C. M. et al. Basal insu-
lin therapy in type 2 diabetes: 28-week comparison in insulin glar-
gien (HOE 901) and NPH insulin. Diabetes Care 24, 4: 631–636,
2001.
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Obrázek č. 1: Glykemický profil před a po změně inzulínového
režimu z NPH + RHI na glargin a krátce působící analog

Obrázek č. 2: Změna lačné glykémie po převodu z premixované-
ho inzulínu na NPH + RHI a dále na inzulín glargine + krátce půso-
bící analog

Obrázek č. 3: Změna HbA1c po převodu z premixovaného inzulí-
nu na NPH + RHI a dále na inzulín glargine + krátce působící ana-
log

Vysvětlivky:
RHI – regular human insulin (rychle působící humánní inzulín)
premix – premixovaný inzulín 

MUDr. Zdenka Krejsová
Diabetologická ordinace
Karlovy Vary
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Kongres doprovázela rozsáhlá výstava farmaceutických firem.
Maskot společnosti Aura Medical.

Mezioborová spolupráce 
při léčbě ran 
a kožních defektů 
V. celostátní kongres ČSLR
Pardubice, 26.–27. ledna 2007

Čestné předsednictvo kongresu
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Nakladatelství GEUM 
připravilo, jako partner 

České společnosti pro léčbu rány, 
sborník abstrakt, 

který byl k dispozici pro všechny 
účastníky kongresu.

Bonusem pro účastníky byla kavárna zařízená 
společností Nutricia. Kvalitou kávy i krásou návštěvnic 
naprosto bez konkurence.

Prim. MUDr. Milada Franců
předsedkyně 
České společnosti pro léčbu rány

Prim. MUDr. Ivo Bureš
místopředseda ČSLR 
a hlavní organizátor kongresu
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Foto: GEUM – Mgr. Karel Vízner

Dr. Ali Pirayesh
z Univerzitní nemocnice v Gentu (Belgie)
prezentoval nejnovější pokroky 
v operativní péči o rány a o popáleniny
a postupy používané na jejich pracovišti

Dr. Jon Hopper 
z Ickenhamu ve Velké Británii 
referoval o klinických zkušenostech 
se systémem FlexiSeal

Dr. Liza Ovington
host ze Sommervilu v New Jersey, 
přednášela o vlivu bakterií na hojení rány.
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Zaujalo nás v příspěvcích na kongresu

Před několika málo lety, v roce 2003, jsme v Kazuistikách v dia-
betologii referovali o prvním novodobém užití larvární terapie
v hojení ran u nás. Kazuistika MUDr. Karla Novotného a kol. teh-
dy byla prvním referátem v odborném českém tisku o této meto-
dě. 

MUDr. Blanka Žuffová z kožního oddělení Vojenské nemoc-
nice v Olomouci referovala již nejen o principech a postupech, ale
i o širších zkušenostech s larvární terapií na jejich pracovišti.

Larvální terapie (maggots terapie, biochirurgická léčba) je jed-
noduchá, rychlá a vysoce účinná metoda čištění infikovaných
a nekrotických ran. Podstatou metody je aplikace sterilních larev
much Lucilia sericata do infikované nehojící se rány. Jejich mecha-
nickou i enzymatickou aktivitou dochází k odstranění nekrotických
tkání, dezinfekci rány a urychlení hojení. Významný je i antibak-
teriální účinek larev na patogenní bakterie včetně rezistentních
kmenů Staphylococcus aureus (MRSA). 

Použití této metody bylo zaznamenáno již u starých indián-
ských a australských kmenů. První písemná zmínka pochází ze 16.
století. Často byla tato terapie využívána v léčbě válečných pora-
nění v období napoleonských válek, americké občanské války a I.
světové války. Až v éře antibiotik upadla tato metoda v zapomně-
ní. S narůstající rezistencí patogenů na antibiotika byly v 80. letech
20. století hledány nové metody léčení nehojících se ran a nově
testováno použití larev v léčení chronických defektů. 

Larvy Lucilia sericata jsou vysoce účinné, živí se pouze nekro-
tickou tkání a neinvadují do vnitřních orgánů. Dají se lehce pěstovat
ve sterilním médiu a vajíčka jsou lehce sterilizovatelná. Ránu čistí,
dezinfikují a urychlují její hojení. Tyto účinky jsou dány mechanic-
kým pohybem larev, produkcí proteolytických a baktericidních sub-
stancí, allantoinu a amoniaku. 

V současnosti jsou k larvální terapii indikovány četné druhy
ran: bércové defekty, ulkus v rámci syndromu diabetické nohy,
popáleniny, dekubity, traumatické a postchirurgické rány. Kontra-
indikovány jsou rány v blízkosti tělních dutin, velkých cév, píště-
le, rány s tendencí k velkému krvácení a rány při život ohrožující
celkové infekci. 

Nežádoucí účinky bývají mírné a relativně vzácné. Může se
vyskytnout bolest v ráně, nepříjemné vnímání pohybu larev, mír-
né krvácení z erodované cévy a teoreticky i alergická reakce na lar-
vy. Výhodou této léčby je její jednoduchost, rychlá eliminace
infekce a stimulace granulace, podstatné je i odstranění zápachu
z rány. 

Náklady na léčbu jsou podstatně nižší než při použití jiných
metod čištění rány. 

Při použití této metody se mohou vyskytnout i problémy. Nej-
častěji se setkáváme s etickými problémy, proto je nutné pacienta
k léčbě připravit nejen fyzicky ale i psychicky. Někdy se objevují
problémy s dehydratací larev při silné vrstvě nekróz v defektu. Při
volbě nevhodného krycího materiálu nepropustného pro kyslík
hrozí udušení larev, při použití gelu s propylenglykolem se snižu-
je rychlost růstu larev. Silná komprese rány a nadměrná pohybová
aktivita pacienta může být příčinou rozdrcení larev.

MUDr. Radek Litvik z kožního oddělení FN Ostrava se svý-
mi spolupracovníky se ve své přednášce věnoval cytotoxicitě
stříbra a novinkám v této problematice. 

Stříbro a jeho sloučeniny se používají jako baktericidní pro-
středky proti širokému spektru mikroorganismů. Stříbro, jako těž-
ký kov, působí poškození transportního systému elektronů v buň-
ce bakterie a poškozuje také syntézu bakteriální DNA. 

Dusičnan stříbrný byl pravděpodobně první sloučeninou stříb-
ra, která byla použita na rány, kde má adstringentní a dráždivý úči-
nek, navozuje granulační proces. Dráždění a zbarvení kůže (argy-
rie) je zaznamenáno jen u roztoků anorganického dusičnanu
stříbrného a proto se dnes využívá jen zřídka. 

Esterifikace stříbra se sulfonamidem dala vznik bezpečnému
a širokospektrému topickému preparátu. Stříbro se pomalu uvol-
ňuje z emulzního systému v koncentracích, které jsou selektivně
toxické pro bakterie (methicillin rezistentní Staphylococcus aure-
us, gentamycin rezistentní Pseudomonas sp., Enterococcus sp.)
a houby. 

Moderním preparátem s ionty stříbra ve formě impregnované
tkaniny vyrobené z aktivního uhlí je Actisorb Plus (Johnson&John-
son). Toto krytí má výjimečný duální účinek, ránu výrazně čistí,
neboť aktivní uhlí absorbuje mikroby, tkáňový detritus a tekutinu,
a obsažené stříbro svým baktericidním účinkem ničí baktérie
absorbované na aktivní uhlí. Výskyt vedlejších nežádoucích účin-
ků stříbra v Actisorb Plus je nepravděpodobný, protože ionty stříb-
ra jsou vázány uvnitř tkaniny z černého uhlí (princip impregnace).
Rozvoj rezistence na ionty stříbra je vzácná, neboť ionty stříbra
působí na více místech buňky (inhibice transportní funkce enzy-
mů, porušení buněčné membrány a buněčné stěny, zásahem do syn-
tézy bakteriální DNA), proto si mikroorganismy mohou vypěsto-
vat jen minimální rezistenci. 

Nejmodernějším krytím obsahujícím stříbro je hi-technologic-
ký Silvercel (Johnson&Johnson), s obsahem iontů stříbra na nosi-
či vyrobeného z alginátu a karboxymetylcelulózy. Stříbro je z nosi-
če uvolňováno v konstantní koncentraci po dobu sedmi dnů a více.
Nosič tvořený alginátem a karboxymetylcelulózou zabezpečuje
vynikající absorpci exsudátu s optimální hydratací spodiny ulce-
race (ideální moisture balance terapie). Postupné, pozvolné uvol-
ňování stříbra z krytí Silvercel v koncentraci okolo 30 mg/l (MIC)
zaručuje minimální systémovou i lokální toxicitu stříbra. 

V poslední době jsou popisovány systémové intoxikace paci-
entů, kteří byli léčeni krytím se stříbrem, jež uvolňuje stříbro
v koncentraci několika násobně vyšší než je MIC. Vždy je nutno
volit v terapii ulcerací a defektů takové krytí, které nepůsobí systé-
movou a lokální toxicitu. 

Zahraniční host z oddělení pro všeobecnou a břišní chirurgii
Fakultní nemocnice v německém Uelzenu a Bad Bevensenu, dr.
Marcus Plonsker prezentoval vlastnosti obvazového materiálu
založený na působení chitosanu.

Chitosan je biopolymer glukosaminu, který má jedinečnou
vlastnost, totiž pozitivně nabité amino-skupiny. Vyrábí se na zákla-
dě chitinu alkalickou hydrolýzou, která od amino-skupin odštěpu-
je acetylový zbytek.

Chitosan má množství výhod, pokud jde o léčení ran. Vytváří
komplexy s kovovými ionty, váže anionity, jako jsou proteiny
(kolagen, želatina, matrixové metaloproteázy apod.), jeho hydro-
filní a hydrofobní oblasti adsorbují odpovídající molekuly. Chito-
san působí hemostaticky a antibakteriálně tím, že stimuluje mak-
rofágy a fibroblasty a také angiogenezi. Chitosan inhibuje zánět,
podporuje růst matrix, indukuje pravidelné ukládání kolagenu

Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů 
V. celostátní kongres ČSLR, Pardubice, 26.–27. ledna 2007
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a podporuje epitelizaci. Díky těmto vlastnostem se účastní všech
fází hojení ran, čímž tvoří základ pro univerzální obvaz. Glukosa-
min je také nedílnou součástí přirozených mezibuněčných složek
matrix – jakou je kyselina hyaluronová. Dochází tak k vzájemné-
mu působení matrix a buněk, což vede k pravidelnému růstu tká-
ně. Výhody chitosanu jsou důsledkem jeho molekulární podob-
nosti s buněčnou matrix, což umožňuje napodobení její funkce.

Obvaz s umělou matrix se vyrábí na základě sublimačního suše-
ní roztoku chitosanu s želatinovým komplexem. Výsledná houbo-
vitá hmota je schopna pojmout až padesátinásobné množství exsu-
dátu, vyznačuje se 100µm pórovitostí a vhodnou přilnavostí k ráně.
Je ji však možné snadno odstranit. Obvaz představuje dočasnou
matrix pro pravidelný růst tkáně. Jelikož se jedná o biodegrada-
bilní materiál, chová se jako implantát.

Výsledky používání Chitoskinu při aplikaci na akutní rány
u krys ukazují, že ve srovnání s obvazy obsahujícími kolagen
dochází přibližně k 60% zlepšení. Cytohistologické vyšetření, kte-
ré prokázalo nárůst mnoha celulárních reakcí a zvýšené množství
kolagenu a glukosamin-glykanů uvnitř rány, to dále potvrzuje.

Komparativní studie porovnávající účinky obvazů založených
na působení chitosanu s obvazy obsahujícími kolagen u popálenin
(39) a u diabetických ran (68) dokládají, že při jejich aplikaci
dochází k lepší adhezi, nižší nutnosti převazů o 50 %, dvakrát rych-
lejší granulaci, o 30 % rychlejší epitelizaci a podstatnému zmírně-
ní bolestí, pálení, svědění a alergické dermatitidy.

V případě biologicky aktivního univerzálního obvazu založe-
ného na působení chitosanu se jedná o novou generaci velmi účin-
ných obvazů.

Přednáška autorů MUDr. Radovana Čecha a MUDr. Jiřího
Vosáhla z Jihlavské nemocnice měla, stejně jako na minulém kon-
gresu ČSLR, dvě části. První, seriózní vědeckou práci věnovanou
algoritmu převazu defektů v terénu diabetické nohy, na níž pak
navázala hraná představa, jak by takový algoritmus měl vypadat.
Kdo někdy viděl komediální videoprojekce této autorské dvojice,
nikdy na ně nezapomene.

Postup převazu je určen zejména pro nově vzniklé defekty
v terénu diabetické nohy a to: 1. defekty typické, nově vzniklé neu-
ropaticko-ischemické; 2. defekty po amputacích prstců a částí
nohy pro nekrózu příslušné části. 

Nutný je aktivní přístup k léčbě ihned po vzniku defektů. V počá-
tečních stádiích mají defekty největší schopnost změny – hojení. 

Pokud se nepodaří nově vzniklý defekt dohojit do 3–5 měsíců
od jeho vzniku, je další hojení velmi komplikované a dochází ke
vzniku typického chronického diabetického defektu s avitální spo-
dinou a navalitými okraji. 
Postup při převazu: 

1 a) nově vzniklý defekt – defekt nekrotický, nekrózy často hlu-
boké i přes relativně malou velikost defektu. Začíná se s pomocí
alginátu, pokud možno s obsahem stříbra. Nejlepší zkušenosti má
pracoviště autorů se Silvercelem.

1 b) defekt po amputaci prstců nebo částí nohy pro gangrénu
(diabetes mellitus). Ještě na operačním sále použijí Braunovidon,
ev. vazelínu pro zástavu krvácení. Následující dny aplikují na
oddělení 1–2 dny oplachy Dermacynem ev. Prontosanem. Po 2
dnech opět přecházejí na alginát (Silvercel). 

2. Alginát s Ag (Silvercel), převaz po 2–3 dnech. Díky velké
absorpční schopnosti uzavírá spodinu, absorbuje nekrózy, uzavírá
choboty a dutiny a mezitkáňové prostory. Stříbro působí antisep-
ticky.

3. Pokud je spodina rány uzavřená, bez nekróz nebo bez větší
sekrece je možné přejít na hydrogely, osvědčená kombinace: NU-

GEL, Inadine. Tento postup využívají až do epitelizace. Opatrně
s používáním hydrokoloidů! V případě rozsáhlého defektu je mož-
né si dopomoci k epitelizaci Tierschovou plastikou – autoštěpem.

Progresivní problematiku diagnostiky ICHDK pomocí tras-
kutánního kyslíku prezentovala MUDr. Dita Pichlerová z praž-
ského IKEM.

Měření transkutánní kyslíku (TcpO2) je metoda, při které měří-
me tenzi kyslíku v kožním kapilárním řečišti. 

Tuto metodu používají v IKEM u osob s ischemickou 
chorobou dolních končetin (ICHDK) při současné mediokalcinó-
ze či periferní neuropatii, kdy nelze zjistit spolehlivou hodnotu
periferních tlaků měřených Dopplerovou metodou. Dále při potvr-
zení indikace k revaskularizačnímu výkonu na dolních končeti-
nách a také po těchto výkonech jako kontrola úspěšnosti. A koneč-
ně při rozhodování o výši amputace.

Hodnota transkutánního kyslíku nad 60 mmHg je považována
za normální, naopak hodnoty pod 30 mmHg znamenají závažnou
ischémii a zhoršenou prognózu hojení ulcerací.

Posuzována je nejen absolutní hodnotu TcpO2, ale i poměr
měření na noze a na referenčním místě.

Měření TcpO2 je neinvazivní metoda měření periferního prokr-
vení, která jen minimálně zatěžuje pacienta a má široké použití.
Tato metoda má u pacientů s diabetem širší uplatnění než použití
Dopplerovy metody indexu kotník/paže, lze ji použít např. také při
ověření terapeutického účinku hyperbarické komory, revaskulari-
začních výkonů jako je PTA a bypass a při stanovení prognózy
hojení rány nebo pahýlu po amputaci.

Kolektiv autorů z FN Hradec Králové pod vedením MUDr.
Jany Pástorové hledal souvislost mezi druhem bakterií v ráně
a procesem hojení ran u diabetiků.

Soubor 30 testovaných diabetiků s defekty dolních končetin byl
rozdělen podle klinických ukazatelů do 3 skupin – 1. skupina,
u které došlo ke zhojení defektu, 2. skupina s tendencí k hojení,
zmenšování rány a 3. skupina s nelepšícím se nebo horším nále-
zem než na začátku. Každá skupina obsahovala 10 pacientů. Sle-
dování 1 rok prospektivní a 1 rok retrospektivní. Odběry aerobních
kultivací byly prováděny stěry z ran po debridementu. Výsledky
kultivací byly hodnoceny ze dvou hledisek – z hlediska vstupních
kultivací a z hlediska celkového zastoupení bakterií v jednotlivých
skupinách po celou dobu sledování.

Se zpomaleným nebo nepostupujícím hojením byl spojen
výskyt Pseudomonas aeruginosa, beta-hemolytických streptoko-
ků, Staphylococcus aureus, Proteus sp., koliformních mikrobů.
Naopak hojení rány nebylo narušeno přítomností plasmakoagulá-
za negativních staphylokoků, enterobakterů, klebsiel, acinetobak-
terů. 

V literatuře se do souvislosti se zpomaleným hojením ran
a infekcí dávají beta-hemolytické streptokoky, Pseudomonas aeru-
ginosa, Staphylococcus aureus a anaerobní mikroby. Dle sledová-
ní aerobních bakterií by autoři rozšířili tuto skupinu o protey
a masivní kolonizaci koliformními mikroby. Osídlení plasmakoa-
guláza negativními stafylokoky nevedlo ke zpomalení hojení ran,
což odpovídá zkušenostem jiných autorů. Ve sledovaní se navíc
u dobře hojících ran vyskytovaly i Enterobacter sp., Klebsiella sp.
a Acinetobacter sp. Enterobacter sp. a Klebsiella sp. v malé kvan-
titě neovlivnily hojení rány, v masivním množství však byly zachy-
ceny u nehojících se ran. Toto pozorování potvrzuje význam množ-
ství baktérií pro vznik a rozvoj infekce.

Zprávu připravil 
Karel Vízner
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