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124 000 000
Číslo v nadpisu tohoto úvodníku udává počet odkazů, které 

vám internetové vyhledávače Yahoo nebo Altavista dodají, pokud 
zadáte heslo „diabetes“. Ano, je to skutečně sto dvacet čtyři mi-
liónů stran, na kterých můžete najít něco o diabetu. Pokud bys-
te prohlížení každé z nich věnovali jen jednu minutu svého času 
(a nespali a nejedli), můžete je všechny shlédnout za pouhých 236 
let. V prostředí českého internetu jde řádově o několik set tisíc in-
ternetových stránek. 

Je to málo, nebo mnoho? Otázka není dobře položena. Je to to-
tiž málo i mnoho současně. Mnoho na to, abychom získané údaje 
mohli nějakým způsobem obsáhnout či vyhodnotit, třídit a plně využít. Jde o nepřeberné množství 
informací nejrůznějšího charakteru, zaměření, určení, úrovně, validity i smysluplnosti. Na druhou 
stranu je to málo, protože se namnoze stává, že právě ty informace, které potřebujeme (a; již jsme 
lékaři, zdravotní sestry, diabetici, nebo třeba novináři píšící o diabetu), na internetu nenajdeme, 
protože tam prostě nejsou, nebo jsou před našimi zraky velmi dobře „ukryty“.

Internet je nejsvobodnější komunikační médium, které máme k dispozici. Také proto nejvěr-
něji odráží nás samé. Daleko více než noviny, časopisy a televizní vysílání internet reflektuje to, 
co lidé chtějí číst (ale na druhé straně také psát). Kdo někdy brouzdal po internetu (kdo ne?), ví, 
že je plný pornografie, násilí a bulvárních zpráv nevalné úrovně, ale také blogů, deníčků, rodin-
ných fotek, stránek s osobními koníčky, … a v neposlední řadě i odborných informací vysoké 
úrovně. Někdy to není právě radostný obraz nás samých, ale příliš nepochybuji o tom, že nás ve 
svém souhrnu věrně zobrazuje, přečasto pak „v nedbalkách“, tedy bez přetvářky dané společen-
skými konvencemi.

Oněch 124 miliónů odkazů na stránky zmiňující diabetes je prostým výrazem zájmu o toto téma. 
Je zřejmě dobře, že je tento zájem tak velký. Diabetes je chronické onemocnění, které znamená 
pro nemocného i jeho rodinu vysoké a trvalé zatížení. Nutí ho podrobit svůj život řadě omezení 
a řídit a plánovat mnoho životních kroků, které nediabetik může činit bez přemýšlení a jaksi sa-
mozřejmě. Ano, vím, že i zdravý člověk by měl přemýšlet o svém životním stylu, o tom, co jí a zda 
se dostatečně pohybuje… ale má to přeci jen mnohem jednodušší. Pro tato rozhodnutí, aby byla 
správná, potřebuje diabetik mnoho informací. Internet může být jedním ze zdrojů, kde je získat. 
Kvalitních (a jazykově dostupných) zdrojů informací na toto téma přibývá, některé z nich zmiňuje 
ve svém článku v tomto čísle Sestry v diabetologii i edukační sestra Vladimíra Havlová.

Nejen diabetici musí při své cestě za informacemi rozlišovat, které z nich cenu mají a které ne. 
Totéž platí pochopitelně i pro zdravotnické odborníky. Lékařská literatura a další zdroje odborných 
informací mají svá pravidla, která tuto selekci usnadňují. Mezi ně jistě patří důsledné citování 
použitých zdrojů, publikování metodiky prováděných výzkumů, statistické zásady zpracování 
dat a mnoho dalších. Nenaplní-li odborný článek tato kritéria, nebude o něm zdravotnický profe-
sionál zřejmě vůbec uvažovat jako o relevantním zdroji informací pro svou práci. 

Pro zdravotníky v našem oboru je na internetu k dispozici řada možností, kde získávat infor-
mace. Mezi nejčastěji užívané patří vyhledávací databáze odborných medicínských článků (jako 
je např. PubMed), ve který odborník nalezne abstrakta prací většiny významných mezinárodních 
odborných periodik. Své samostatné internetové stránky má i většina významnějších odborných 
lékařských časopisů, ostatně i naše časopisy Kazuistiky v diabetologii a Kazuistiky v pneumologii 
dávají na internetu v domácím i anglickém jazyce bezplatně k dispozici abstrakta všech článků 
od vzniku časopisu po současnost. Existují specializované prezentace výzkumných center, pracov-
ních vědeckých skupin, mezinárodních i národních lékařských a sesterských organizací a mnoho 
dalších. Velmi podrobné a obsažné informace nabízejí například stránky Americká diabetické aso-
ciace (www.diabetes.org), na stránkách České diabetologické společnosti jsou k dispozici aktuální 
české standardy péče o nemocné s diabetes mellitus (www.diab.org), informace o lécích jsou volně 
dostupné na stránkách SÚKL (www.sukl.cz) nebo Evropské lékové agentury EMEA (www.emea.
europa.eu), podrobnosti o svých výrobcích zpřístupňuje řada výrobců diabetologické techniky… 
Mezi nejnovější české internetové projekty v našem oboru patří také tematický internetový portál 
DM2T (www.dm2t.cz) věnovaný léčbě diabetu 2. typu. 

Jaká je pointa tohoto úvodníku? Žádná není. Každý z nás má svobodu volby, zda bude pečovat 
o své zdraví, či nikoliv. To se týká i našich pacientů. Můžeme je motivovat, podporovat, edukovat, 
pomáhat jim radou i odbornou informací. Rozhodnutí, zda naše rady využijí a budou se léčit pod-
le současných poznatků medicíny, je však naprosto a jedině na nich. Naše odpovědnost je vědět, 
mít dostatek kvalitních informací a tuto pomoc nabízet, je-li potřeba. Pevně věřím, že i náš (váš) 
odborný časopis – Sestra v diabetologii – vám k tomu bude nápomocen.

 Karel Vízner
 šéfredaktor
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Léčba diabetes mellitus 2. typu 
perorálními antidiabetiky

Perorální antidiabetika

Z nich jako lék první volby u všech ne-
mocných s diabetes mellitus (DM) 2. typu 
je celosvětově doporučován metformin. 

Druhou skupinou mezi senzitizéry jsou 
glitazony neboli deriváty thiazolidindio-
nů. Tyto látky mají silnou vazební afinitu 
k receptorům s názvem PPARγ (peroxiso-
me proliferator-activated receptor), kte-
ré jsou umístěny na buněčných jádrech 
a mimo jiné ovlivňují působení inzulínu. 
Receptory pro farmakologické působe-
ní glitazonů jsou přítomny v řadě tkání 
lidského těla, z nichž nejdůležitější roli 
mají v tukové tkáni, kosterních svalech 
a játrech. 

Především v tukové tkáni se po podání 
thiazolidindionů (TZD) mění poměr ma-
lých a velkých adipocytů ve prospěch ma-
lých, které lépe reagují na působení inzu-
línu. Dochází k potlačení tvorby volných 
mastných kyselin s následným zvýšením 
zpracovávání glukózy ve svalech a ke sní-
žení endogenní produkce glukózy v ját-
rech. I když jsou glitazony léky snižující 
inzulínovou rezistenci, mohou se podílet 
i na zlepšení funkce B-buněk a zlepšovat 
přítomnou inzulínovou deficience (tabul-
ka č. 1 a 2). 

Deriváty TZD se po podání ústy rychle 
vstřebávají do krevní cirkulace a vylučují 
se z organismu močí a stolicí.

Nežádoucí účinky
Z vedlejších nežádoucích účinků je na 

prvním místě zadržování tekutin, které 
se může projevit otoky a rizikem srdeč-
ního selhání u nemocných se srdečními 
chorobami. 

Zatím není objasněn přesný mecha-
nismus vzniku těchto otoků, ale jistě se 
něm podílí ovlivnění propustnosti stěny 
cév při podávání těchto léků a tendence 
k zadržování sodíku. Na druhém místě 
z vedlejších účinků je určité riziko poruch 
funkce jater, i když bylo jaterní selhání 
hlášeno pouze u troglitazonu, který byl 
již v minulém století stažen z trhu. Za 
zmínku stojí také možné riziko rozvoje 
osteoporózy a tím zlomenin kostí u žen, 
ev. makulární edém. 

V porovnání s metforminem, je tato 
skupina inzulínových senzitizérů spo-
jena se zvýšením hmotnosti (průměrně 
o 2–3 kg za rok) nejenom díky zadržo-
vání vody v organismu, ale i redistribuci 
tukové tkáně (z abdominální oblasti do 
periferní podkožní oblasti). Ale toto zvý-
šení hmotnosti nevyvolává prohloubení 
inzulínové rezistence. 

Preparáty a jejich 
kontraindikace

V současné době jsou na trhu běžně do-
stupné dva preparáty z této skupiny: ro-
siglitazon (Avandia) a pioglitazon (Actos) 
(obrázek č. 1). Indikační kritéria podávání 
těchto dvou preparátů přináší podrobně 
tabulka č. 3.

Důležité je také připomenout kontrain-
dikace podávání glitazonů. Jako u každé-
ho léku je i v případě glitazonů na prv-
ním místě:

• hypersenzitivita na léčivou látku
nebo na kteroukoliv pomocnou látku

Dalšími kontraindikacemi jsou: 
• srdeční selhávání nebo anamnéza 

srdečního selhání (NYHA funkční 
třída II–IV)

• porucha funkce jater

Jindřiška Perušičová
Interní klinika, FN Motol

Diabetes se manifestuje pouze tehdy, pokud jsou přítomny obě základní etiopa-
togenetické podmínky: inzulínová rezistence a inzulínová deficience. 

Pro tuto duální etipatogenezi diabetu 2. typu existuje i duální terapeutický pří-
stup. Zatímco ke zvýšení nedostatečné sekrece inzulínu používáme „inzulínová se-
kretagoga“ sulfonylureového nebo nesulfonylureového typu, pro snížení rezistence 
periferních tkání vůči působení inzulínu jsou indikovány „inzulínové senzitizéry“.

Díl IV. – Deriváty thiazolidindionů (TZD) – glitazony

• snižují hladiny inzulínu v krvi

• snižují hladiny krevního cukru (snížení glukotoxicity)

• snižují hladiny volných mastných kyselin (snížení lipotoxicity)

Tab. č. 2: Mechanismy, kterými se mohou deriváty thiazolidindionů podílet na zlepšení sekreční 
schopnosti B-buněk pankreatických ostrůvků
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• játra: snížení výdeje glukózy játry

• tuková tkáň: snížení lipolýzy a uvolňování volných mastných ky-
selin do cirkulace

• svaly a tuková tkáň: zvýšené vychytávání a zpracovávání glukózy

Tab. č. 1: Vliv derivátů TZD na inzulínovou rezistenci
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• diabetická ketoacidóza 
• těhotenství a kojení 
Rosiglitazon zatím u nás není povolen 

v kombinaci s inzulínem.

Glitazony a riziko
srdečního selhání

V posledním roce je široce diskutován 
problém možného rizika glitazonů na 
manifestaci srdečního selhání. Objevu-
jí se dokonce názory, že TZD mohou de-
maskovat přítomnou asymptomatickou 
srdeční insuficienci zvýšením plazmatic-
kého volumu. 

Americká kardiologická asociace spolu 
s Americkou diabetologickou asociací již 
před lety vydala doporučení pro zaháje-
ní léčby deriváty thiazolidindionů právě 
s ohledem na riziko srdečního selhání. 
Z těchto doporučení jsou nejdůležitější 
3 základní body: 

1. před zahájením léčby deriváty TZD, 
je nutné ověřit v anamnéze i fyzi-
kálním vyšetřením všechny rizikové 
faktory, které by mohly predispono-
vat ke kongestivnímu srdečnímu se-
lhávání: předchozí infarkt myokar-
du, chlopenní vady, zjistit jakékoliv 
klidové dyspnoe a edémy. 

2. brát v úvahu ostatní medikaci, která 
by mohla vést k retenci tekutin.

3. periferní otoky nejsou kontraindika-
cí pro užívání TZD, ale měly by být 
monitorovány během léčby TZD.

Recentně jsou publikovány názory, že 
glitazony (rosiglitazon) sice zvyšuje ri-
ziko infarktu myokardu nebo srdečního 
selhání, ale neliší se od ostatních pero-
rálních antidiabetik v mortalitě na kar-
diovaskulární choroby u diabetiků 2.  ty-
pu. V tomto ohledu budou nutné další 
klinické studie. 

Glitazony a dyslipidémie
Glitazony mají kromě snižování krevní-

ho cukru také přímý vliv na snižování zvý-
šených hladin krevních tuků. Prokázána 

je redukce hladin volných mastných ky-
selin a zvýšení hladin HDL-cholesterolu. 
Pokud jde o hladiny triacylglycerolů, pio-
glitazon je snižuje, zatímco po podávání 
rosiglitazonu se v některých studiích je-
jich hladiny zvyšovaly. LDL-cholesterol 
se může při léčbě glitazony zvyšovat, 
méně po pioglitazonu. I když může být 
celková hladina LDL-cholesterolu zvýše-
ná, dochází ke kvalitativním příznivým 
změnám – poměr malých denzních a vel-
kých denzních LDL částic se mění ve pro-
spěch velkých částic, které jsou význam-
ně méně aterogenní. Jaké důsledky může 
vykazovat v inzulín-senzitivních tkáních 
ovlivnění dyslipidémie, ukazuje v přehle-
du obrázek č. 2.

Kardiovaskulární riziko
Glitazony prokazatelně zlepšují přítom-

nou endoteliální dysfunkci u diabetiků 2. 
typu a příznivě ovlivňují některé rizikové 
faktory rozvoje aterosklerózy. Mají pro-
tizánětlivý a antiaterogenní vliv (snižu-
jí hladiny C-reaktivního proteinu, PAI-1) 
a vedou i ke snížení mikroalbuminurie.
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MONOTERAPIE:
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nedostačující k zajištění uspokojivé kompenzace diabetu a kteří nesnášejí podá-
vání metforminu (nebo mají přítomné kontraindikace léčby metforminem)

DVOJKOMBINACE:
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• nebo u nemocných léčených sulfonylureovými preparáty, které nezajistí žádou-
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• u nemocných léčených dvojkombinací metforminu a sulfonylureových prepará-
tů s nedostatečnou kompenzací cukrovky
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Tab. č. 3: Indikace rosiglitazonu a pioglitazonu pro léčbu DM 2. typu

Perorální antidiabetika

Obr. č. 1: Strukturální odlišnost derivátů thiazolidindionů
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Obr. č. 2: Vliv rosiglitazonu na redistribuci intracelulárního tuku

Fo
to

 K
ar

el
 V

íz
ne

r

Diasestra_2007_4.indd   6 9.12.2007   22:23:20



7

4/2007 � SESTRA V DIABETOLOGII

Edukace

VeXmi dôležitú úlohu v liečbe pacientov postihnutých chronickým ochorením zo-
hráva edukácia. Je síce nepravdepodobné, že klienta prinavrátime do stavu úplného 
zdravia, ale edukačným pôsobením mu môžeme pomôcZ vyrovnaZ sa s ochorením 
a naučiZ ho, ako môže vhodným spôsobom zmeniZ a skvalitniZ svoj život. 

Jana Vaňugová
Národný endokrinologický a diabetologický ústav, _ubochňa

Táto edukácia je súčasZou terciárnej 
výchovy, ktorej realizátormi by mali 
byZ predovšetkým sestry prvej úrovne. 
CieXom výchovy u chronicky postihnu-
tých pacientov je naučiZ ich, aby zo svoj-
ho života cie lene a vedome odstraňo-
vali škodlivé návyky, ktoré nepriaznivo 
ovplyvňujú vývoj ochorenia. Edukačným 
pôsobením sa snažíme prebudiZ u paci-
entov/klientov záujem a zodpovednosZ 
o svoje zdravie. 

Kvalitná edukácia alebo 
nákladná liečba? 

Úlohou sestier je naučiZ pacientov/kli-
entov vyrovnaZ sa s ochorením, vhodne 
prijaZ a akceptovaZ súčasný stav. Dôleži-
té je, aby pacienti zmenili postoj k sebe 
samým. Tento proces zmeny postoja je 
často zložitý, pretože naši pacienti boli 
v minulosti zvyknutí, že v stave ochore-
nia celá zodpovednosZ za zdravie prešla 
na zdravotníkov. ÚspešnosZ tohto procesu 

závisí z veXkej miery od realizácie zdravot-
nej výchovy a spôsoboch, ktorými výcho-
vu uplatňujeme.

Edukáciu je možné realizovaZ ambu-
lantne, alebo aj počas hospitalizácie. 
Formu a metódy výchovy by sme mali 
prispôsobiZ veku, biologickému, psycho-
logickému a sociálnemu stavu ako aj in-
dividualite pacientov/klientov.

Edukačným procesom sa snažíme pred-
chádzaZ komplikáciám vyplývajúcim 
z ochorenia diabetes mellitus. Rozhodne 
výhodnejšie je realizovaZ edukáciu, ako 
nákladnú liečbu spojenú s hospitalizáci-
ou. Liečba komplikácií sa totiž výrazne 
odráža na ekonomických ukazovateXoch, 
čo v dnešnej dobe nie je zanedbateXné.

Komplikácie diabetu sa delia podXa 
via cerých kritérií. V praxi sa najčastej-
šie stretávame s delením na komplikácie 
akútne a chronické. Obidva druhy spolu 
úzko súvisia. K najdôležitejším akútnym 
komplikáciám patrí hypoglykémia a hy-
perglykémia.

Akútne komplikácie diabetu

Hypoglykémia patrí medzi život ohro-
zujúce komplikácie cukrovky. Je Zažké 
určiZ presnú hodnotu hypoglykémie, 
pretože každý pacient reaguje na nízku 
hladinu cukru v krvi pri inej hodnote. Za 
hypoglykémiu sa pokladá hodnota glyké-
mie v krvi 2,5 –2,8 mmol/l a nižšia. Z kli-
nického hXadiska delíme hypoglykémiu 
na miernu, stredne Zažkú a Zažkú. U dia-
betika považujeme za hypoglykémiu stav 
sprevádzaný príznakmi hypoglykémie, 
s nameranou hodnotou krvného cukru 
väčšinou pod 4 mmol/l. 

Príčinou nízkej glykémie môže by;:
• predávkovanie sa inzulínom,
• nezvyčajný mimoriadny pohyb,
• zmeny obsahu, alebo načasovania 

jedla (primálo, alebo neskoro zje-
dené sacharidy, na ktoré si pacient 
pichol inzulín),

• použitie alkoholu vo väčšom množ-
stve.

Klinické príznaky hypoglykémie sú ná-
sledkom nadmerného uvoOnenia katecho-
lamínov: potenie, tras, vlčí hlad, búšenie 
srdca, bolesti hlavy, závrate, tŕpnutie oko-
lo úst, slabosZ, úzkosZ, poruchy videnia, 
Zažkosti pri rozprávaní a s artikuláciou, 
nesústredenosZ, zmeny nálady, bledosZ 
tváre, únava, ospanlivosZ.

Prevencia akútnych komplikácií diabetu
z h/adiska edukačného pôsobenia sestry
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Ke_ pacient pocíti prvé príznaky, musí 
okamžite reagovaZ. Nesmie čakaZ, že gly-
kémia sa zvýši samovoXne. Hypoglykémia 
najrýchlejšie ustúpi po vypití sladeného 
nápoja, pretože glukóza sa dostane do 
krvi až z tenkého čreva. Ak pacient zje cu-
kor, alebo čokoládu, tie sa musia najprv 
rozpustiZ v ústach a žalúdku.

Na rýchle odliečenie hypoglykémie sa 
odporúča vypiZ 2 dcl sladeného nápoja 
(cola), alebo cukrom sladeného džúsu. 
Nápoje „light“ sú sladené umelými sladi-
dlami a tak pri hypoglykémii nepomôžu. 
Pacienti pichajúci si inzulín musia so se-
bou nosiZ džús v cestovnom balení, colu, 
prípadne hroznový cukor. Na odliečenie 
Xahkej hypoglykémie sú potrebné 2 SJ, 
ktorých obsahu zodpovedá 2 dcl ovocného 
džúsu, 2 dcl nápoja Coca-Cola, 2 zarovna-
né polievkové lyžice glukopuru – hrozno-
vého cukru – rozpustené vo vode, alebo 
v čaji, 4 veXké kocky cukru, 4 sáčky kryštá-
lového cukru baleného po 5 gramov. 

Ak sa Xahká hypoglykémia včas neod-
lieči, pacient môže upadnúZ do hypogly-
kemickej kómy. Ak je diabetik v bezvedo-
mí a zistíme, že príčinou je nízka hladina 
glykémie, musíme okamžite konaZ. Dia-
betikovi podáme bu_ 40% glukózy intra-
venózne, alebo glukagon.

Glukagon sa aplikuje podobne ako in-
zulín – a to podkožne. Priložený prášok 
glukagonu sa rozriedi injekčnou vodou, 
ktorá je priložená v každom balení, apli-
kujeme teda rozriedený roztok! V prípade 
potreby a v časovej tiesni je možné gluka-
gon aplikovaZ aj cez vrstvu oblečenia. Ke_ 
sa diabetik po injekcii preberie, musí ešte 
vypiZ sladký nápoj a zjesZ krajec chleba, 
aby sa nedostal opakovane do hypoglyké-
mie. Je veXmi dôležité, aby aj Xudia, ktorí 
sa stýkajú s diabetikmi vedeli rozpoznaZ 

príznaky a aj účinne zasiahnuZ. Platí to 
pre členov rodiny, učiteXov, spolužiakov 
a spolupracovníkov.

Okrem toho by mal každý diabetik nosiZ 
so sebou preukaz diabetika, aby sa okolie 
mohlo dozvedieZ, že sa jedná o človeka 
liečeného inzulínom.

Hyperglykémia je zapríčinená deficitom 
inzulínu. Najčastejšou príčinou hypergly-
kémie je nedostatočná, alebo prerušená 
liečba inzulínom, infekcia, stres. Hypergly-
kémia je definovaná ako zvýšená hladina 
krvného cukru nad 10 mmol/l. Chronická 
a neliečená hyperglykémia vedia ku keto-
acidóze a k poškodeniu orgánov. 

Príčiny vzniku hyperglykémie
• Chyby v aplikácii inzulínu:
– nízka dávka inzulínu, vynechanie 

(zabudnutie) aplikácie dávky inzulí-
nu, nesprávne podanie inzulínu – pri 
povrchovom vpichu uniká inzulín 
von cez miesto vpichu, pri aplikácii 
inzulínovou pumpou môže byZ prí-
činou hyperglykémie zalomená ka-
nyla, alebo prítomnosZ vzduchových 
bublín v hadičke,

– zlé vstrebávanie inzulínu do podko-
žia v dôsledku aplikácie do nevhod-
ných miest ako sú zatvrdliny alebo 
opuchy v koži.

• Stres
• Zmena pravidelného denného reži-

mu
• Hrubé a opakované diétne chyby – 

prejedanie sa a nesprávna strava
• Nízka fyzická aktivita
• Choroby, infekcia, vysoká teplota.
Hyperglykémia sa prejaví: znížením 

hmotnosti, polyúriou – nadmerným mo-
čením, polydipsiou – nadmerným smä-
dom, hyperventiláciou – zrýchleným 
dýchaním, dych často páchne po acetó-

ne a dehydráciou – prejavujúcou sa su-
chosZou kože a slizníc. 

Pri hyperglykémii s ketoacidózou (pri 
vyšetrení je v moči prítomný acetón) dych 
pacienta páchne acetónom. Pacient môže 
vracaZ a maZ bolesti brucha. V prípade 
dlhšieho trvania takéhoto stavu dochádza 
k rozvoju dekompenzácie, pri ktorej môžu 
nastaZ poruchy vedomia. Takýto stav nut-
ne vyžaduje hospitalizáciu, pretože vedie 
k rozvratu vnútorného prostredia a ohro-
zuje život diabetika.

Je nutné, aby edukačná sestra upozor-
nila diabetika na dôležité fakty ako sa 
vyvarovaZ takémuto stavu. Ak diabetik 
zistí, že hladina krvného cukru je vyššia, 
v prvom rade pátrame po príčine, pre-
čo k vzostupu glykémie došlo. Ak je to 
možné, odstránime príčinu. Je potrebné, 
aby prebiehal intenzívny selfmonitoring 
glykémií glykozúrie. AkúkoXvek úpravu 
dávky inzulínu a korekciu dávok je nutné 
konzultovaZ s ošetrujúcim diabetológom. 
Pacienta oboznámime, aby sa dostatočne 
hydratoval nesladenými tekutinami. Pri 
jedení je vhodné preferovaZ stravu s níz-
kym obsahom sacharidov, aby sa hladina 
krvného cukru ešte nezvyšovala. PokiaX 
diabetik nemôže jesZ, je potrebné nahra-
diZ jedlo tekutinami.

Je treba podporovaZ aktívny 
postoj k vlastnému zdraviu 

Na to, aby sme predchádzali u diabeti-
kov takýmto stavom, je potrebné v rámci 
programovej edukácie spomenúZ a upo-
zorniZ na dôležité fakty a to hlavne na 
osobnú účasZ a záujem diabetika v proce-
se liečby ochorenia diabetes mellitus.

V súčasnosti sa veXký význam prikladá 
filozofii zdravia, ktorú chápeme ako ak-
tívny postoj a prístup pacienta k životu 
a k vlastnému zdraviu. PrijímaZ zodpo-
vednosZ za liečbu ochorenia predpokladá 
maZ pozitívny prístup diabetika k sebe sa-
mému, ale aj k svojmu okoliu. Prejavuje sa 
to nie len starostlivosZou o liečbu cukrov-
ky, ale aj udržiavaním harmónie v citovej 
duševnej oblasti. Je nutné pripomenúZ, že 
kontrola nad vlastným ochorením nie je 
len individuálnou záležitosZou. Zodpoved-
nosZ za zdravotný stav obyvateXstva by sa 
mal staZ aj záležitosZou smerovania kon-
cepcie zdravotníctva v našej republike.

Diabetik musí liečbu svojho ochore-
nia robiZ každodenne sám. K tomu patrí: 
samostatná kontrola glykémií a moču, 
správne pichanie inzulínu, zladenie jedla 
s účinkom pichnutého inzulínu a prispô-
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sobenie dávok inzulínu zmenám v živo-
tospráve, hlavne v jedle a plánovanom, či 
neplánovanom pohybe.

Pri dobrej kontrole cukrovky sa diabetik 
vyvaruje príznakom dekompenzácie. Po 
absolvovaní edukácie, či už v rámci hos-
pitalizácie, alebo ambulantne, si vyškolení 
diabetici kontrolujú sami glykémie a moč. 
Týmto predídu komplikáciám, pretože zis-
tia zhoršenie oveXa skôr.

Kontrola glykémií
Normálne hodnoty glykémií sa po-

hybujú u nediabetikov v rozmedzí od 
3,4  –7,8 mmol/l. CieXom liečby diabetu je 
dosiah nuZ a udržiavaZ glykémiu čo naj-
bližšie k takýmto normálnym hodnotám. 
Tento cieX sa však dá dosiahnuZ iba vtedy, 
ak si diabetik kontroluje glykémie každý 
deň. Glykémie stačí vyšetriZ pred hlavný-
mi jedlami a pred spaním.

Ak je glykémia nalačno približne rovna-
ká ako glykémia večer pred spaním, svedčí 
to o tom, že dávka bazálneho inzulínu je 
správna a primeraná. 

Glykémie pred obedom, večerou a spa-
ním dávajú obraz, či bola posledná dávka 
bolusového inzulínu správne zladená so 
sacharidovými jednotkami.

Každodenná sebakontrola glykémií 
pred jedlom pomáha diabetikom dosiah-
nuZ a udržiavaZ dobré výsledky kompen-
zácie pri väčšej voXnosti v životnom štý-
le a stravovaní. Diabetici si môžu vyšetriZ 
glykémiu v domácich podmienkach veXmi 
jednoducho. Súčastný trh ponúka veXké 
množstvo Xahko ovládateXných glukome-
trov. Vyšetrovací postup je veXmi jednodu-
chý. Pred odpichnutím si pacient umyje 
ruky mydlom a vodou a pichne sa injekč-
nou ihlou, alebo lancetou do okraja bruš-
ka prsta, alebo iného alternatívneho mies-
ta určeného na odber – najčastejšie je to 
v oblasti predlaktia. Prvú kvapku si diabe-
tik otrie do tampóna a _alšiu aplikuje na 
indikačnú plôšku testačného prúžku. Po 
niekoXkých sekundách (5–20) glukometer 

odčíta hladinu krvného cukru. O manipu-
lácii s glukometrom pacienta poučí edu-
kačná-diabetologická sestra. Niektoré fir-
my vyrábajúce glukometre majú zriadené 
vlastné infolinky, kde vyškolený pracovník 
poskytne rady a odpovede na otázky pa-
cientov. V súčasnosti je v štádiu výskumu 
metóda merania glykémií nekrvavou ces-
tou, teda bez nutnosti pichaZ sa.

Kontrola glykozúrie 
a ketonúrie

Diabetici si vyšetrujú moč na prítom-
nosZ acetónu a cukru pomocou testova-
cích prúžkov. Najviac sa používajú prúžky 
DIAPHAN. Na konci prúžku sú dve indikač-
né plôšky, jedna na zistenie prítomnosti 
acetónu (pri prítomnosti acetónu v moči 
sa sfarbí do fialova) a druhá na zistenie 
glukózy (pri pozitivite cukru sa sfarbí do 
zelena).

Vyšetrovací postup je nasledovný. Ko-
niec prúžku sa namočí do čerstvej vzorky 
moču. Po jednej minúte sa odčíta acetón. 
Glukóza sa odčíta na príslušnej stupnici 
až po troch minútach.

Pri normálnych hodnotách glykémie sa 
glukóza v moči neobjaví. Ak však glyké-
mia vystúpi nad hodnotu 10 mmol/l, ob-
ličky nedokážu vracaZ všetok cukor naspäZ 
a ten sa následne objaví v moči. Glykémia, 
pri ktorej sa objaví cukor v moči sa nazýva 
obličkový prah pre glukózu. Tento prah sa 
zisZuje opakovaným, súčasným vyšetre-
ním glykémie a čerstvej vzorky moču na 
glukózu. U každého diabetika je hodnota 
obličkového prahu individuálna.

Na získanie čerstvej vzorky moču sa naj-
prv vymočí na WC. Tento moč nevyšetru-
jeme. Po polhodine sa vymočí znovu. Med-
zitým vypije 2 dcl vody. Získa sa tak moč, 
ktorý sa vytvoril nanovo, preto ho nazýva-
me čerstvý. Systematickým vyšetrovaním 
„čerstvej“ vzorky moču a glykémie zistí-
me aj približné rozpätie glykémie.

Ak je v moči prítomný acetón na ++, 
každý diabetik musí vedieZ, že je to prí-

znakom dekompenzácie. Ak sa tento vý-
sledok opakuje v dvoch vzorkách moču 
vyšetrených po dvoch hodinách, diabetik 
musí nutne vyhXadaZ lekársku pomoc, ale-
bo ísZ priamo do nemocnice.

Vedenie diabetického 
denníka

Každý diabetik, ktorý je liečený inzulí-
novou terapiou, (ale aj perorálnymi anti-
diabetikami) by si mal zapisovaZ do den-
níka výsledky merania glykémií (prípadne 
moču), dávok inzulínu, počet zjedených 
sacharidových jednotiek, pohyb a výskyt 
hypoglykémií.

Vedenie diabetického denníka je zákla-
dom samostatnej liečby inzulínom. Vý-
sledky v ňom zapísané umožnia paciento-
vi správne posúdiZ hodnoty z predošlých 
dní. Stanú sa tak „vodidlom“ pre správne 
prispôsobovanie dávok inzulínu, aby sa 
diabetik dostal čo najbližšie k cieXu, to je 
normálnym hodnotám glykémií pri nor-
málnom spôsobe života.

Pri normoglykemických hodnotách sa 
pacient cíti celkovo lepšie a znižuje sa 
riziko vzniku komplikácií na minimum. 
Dobrou glykemickou kompenzáciou, ktorá 
je výsledkom efektného edukačného pô-
sobenia sa znižuje riziko vzniku skorých 
komlikácií diabetu.

Správnym a systematickým selfmonito-
ringom sa znižuje a redukuje riziko vzni-
ku akútnych komplikácií diabetu. Dob-
rá edukačná sestra vysvetlí diabetikovi 
dôvody, prečo je potrebné sa kontrolovaZ 
aj v domácich podmienkach. Je potreb-
né, aby naši pacienti vedeli sledovaZ svo-
ju metabolickú kompenzáciu a následne 
reagovali na vzniknutú situáciu súvisiacu 
s hypo- alebo hyperglykémiou.

Len edukovaný a vyškolený diabetik bude 
môc: správne zasiahnu: do svojej liečby dia-
betu a <alej sa rozhodnú: o správnom spô-
sobe a postupe <alšej liečby pod>a namera-
ných aktuálnych hodnôt glykémií.
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Edukace

Některé příčiny dekompenzace diabetu 
z pohledu edukační sestry

Vladimíra Havlová, Alexandra Jirkovská
Centrum diabetologie IKEM, Praha

Dobrá kompenzace diabetu je základem snížení rizik, plynoucích z akutních 
a pozdních komplikací tohoto onemocnění. Předpokladem úspěchu je, že pacient 
je opakovaně edukován v managementu diabetu, a že se doporučenými radami 
také řídí.

Prací edukační diabetologické sestry je pomáhat lidem s diabetem zvládat kont-
rolu diabetu a pomáhat v rámci své kompetence upravovat léčbu tak, aby vedla ke 
zlepšení kompenzace onemocnění. ZjišZování důvodů, které zhoršují kompenzaci 
diabetu, staví sestru nejen do role zdravotní sestry, ale také „detektiva“, psycho-
loga i sociální pracovnice.

Pacientům chybí nejčastěji 
dostatek informací o diabetu 

Zdravotníci by se měli více věnovat 
edukaci o stravě při diabetu, selfmonito-
ringu, úpravám glykémií, řešení akutních 
komplikací, fyzické aktivitě a doporučo-
vat také pacientům, kde všude mohou 
informace získat. Zdrojem informací mo-
hou být laické organizace, které sdružu-
jící diabetiky – například Svaz dia betiků 
ČR, dále časopisy, různé firemní mate-
riály o diabetu, v posledních letech je 
velkým zdrojem informací také internet 
(např. www.diabetes.cz, www.diadeti.
cz, www.fzv.cz, www.diabetesmellitus.
cz, www.diastyl.cz, www.diab.cz).

Nedostatečný selfmonitoring 

Často se zdravotníci setkávají s nedo-
statečným měřením glykémie, či špatnou 
reakcí na zjištěné hodnoty. Důvodem je 
většinou nedostačující množství testač-
ních proužků hrazených pojišZovnami. 
Avšak, i když je pacient finančně nezá-
vislý a mohl by si testační proužky kou-
pit, není někdy ochoten investovat do 
svého zdraví. Otázkou je, jaký má žeb-
říček hodnot, kam staví zdraví a zodpo-
vědnost za své zdraví. Jindy si musíme 
položit otázku, zda byla v jeho případě 
edukace opravdu dostatečná. 

Dalším důvodem chybného selfmo-
nitoringu bývá to, že si pacienti prostě 

nezměří glykémii – aZ už z obav z boles-
ti, nebo z ostychu před okolím. Důležité 
je, aby po zjištění svých hodnot uměli – 
změnou stravy, fyzické aktivity a dávek 
inzulínu – svoji glykémii upravit. Pacient 
musí být zaučen a reedukován: v pravi-
delném měření glykémií, vedení zázna-
mů o selfmonitoringu a ve správných re-
akcích na zjištěné hodnoty glykémie.

Někdy také zjišZujeme, že pacient má 
nevhodný glukometr, na který napří-
klad špatně vidí, případně ho není scho-
pen technicky zvládnout. Jindy si vybírá 
chybná místa k odběru krve, nesprávně 
skladuje proužky apod. Může se také 
stát, že jeho glukometr nesprávně měří 
glykémie.

Otázka financí
Nedostatečné finanční prostředky ve-

dou občas pacienty k tomu, že si kupu-
jí levné – tj. nekvalitní nebo zlevněné 
potraviny s prošlou záruční lhůtou, což 
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může mít rovněž negativní vliv na cel-
kové zdraví a glykémii. Někteří pacien-
ti si v lékárně také nevezmou všechny 
léky, které potřebují, a užívají pak menší 
dávky, nebo léky zkrátka občas vynecha-
jí. Finančně náročné jsou pro pacienty 
i testační proužky, jehly, senzory pro kon-
tinuální měření glykémií nebo nekovové 
kanyly pro inzulínové pumpy.

Nenahraditelný pohyb
Zcela určitě diabetes negativně ovliv-

ňuje nedostatek pohybu. Nestačí říci pa-
cientům: „Víc se hýbejte“, ale je nutné na-
směrovat je tam, kde jim mohou pomoci 
nebo jim dát konkrétní rady, které vychá-
zejí z jejich možností. V tomto případě 
může významně pomoci Svaz diabetiků 
ČR, který pořádá rekondice, plavání a cvi-
čení pro diabetiky po celé republice.

Nesprávná manipulace 
s inzulínovými pery 

Další chyby mohou vzniknout při ne-
obratném nebo chybném používání inzu-

línového pera – například neodstříknutí 
inzulínu po vložení nového zásobníku, 
promísení zásobníku před aplikací in-
zulínu, aplikace inzulínu do míst kde 
vznikla lipodystrofie (lipohypertrofie, li-
poartrofie).

Problémy kolem
dávkování inzulínu

Někteří pacienti úmyslně vynechávají 
dávky inzulínu – například proto, že se 
ostýchají aplikovat inzulín v zaměstnání, 
nebo mají obavu z bolestivosti vpichu. 
Jindy si zapomínají píchat inzulín neú-
myslně, nebo si ho naopak aplikují omy-
lem dvakrát. Někdy se také stává, že si 
záměrně udržují vyšší glykémie a apliku-
jí si menší dávky inzulínu, protože mají 
strach z hypoglykémie. Údajnou hypo-
glykémii pak řeší větším množstvím sa-
charidů. Jiní pacienti si zase aplikují více 
inzulínu, protože mají strach z hypergly-
kémie. Hypoglykémie pak řeší malým 
množstvím jídla. Známe i případy, kdy si 
pacient vyžadoval pozornost vyvoláním 
těžké hypoglykémie. Jiný se zase dlouho-

dobým udržováním značně vysoké gly-
kémie snažil zhubnout.

Důležité je i samotné uskladnění inzu-
línu. Jeho účinek může ovlivnit jak ne-
správná teplota v lednici, tak i nevhod-
né uchování přes den. V letním období 
většina pacientů nosí inzulínové pero 
v aktovce, i když venkovní teplota může 
mít až +40 °C, a v zimě nechávají inzu-
línová pera v autě, kde může být teplo-
ta i −20 °C.

Vliv psychiky, sociálního 
prostředí a rodinných vztahů

Negativně může ovlivnit léčbu diabetu 
i psychika pacienta, jeho sociální prostře-
dí a rodinné vztahy.

V případě potřeby je vždy nezbytná 
konzultace s psychologem, stejně tak 
jako při neuváženém pití alkoholu nebo 
užívání drog.

I sebelepší kompenzační pomůcky, nej-
modernější léky a množství edukačního 
materiálu nejsou k ničemu, když jich 
není správně využito.

Edukace
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Edukace diabetické diety
Jaroslava Kreuzbergová
Diabetologické centrum, oddělení klinické dietologie 
Fakultní nemocnice v Plzni

V terapii nemocných s diabetes mellitus hraje významnou a nezastupitelnou roli 
edukace. Vzdělávání pacientů a rozšiřování jejich znalostí o podstatě nemoci, zá-
kladech terapie, komplikacích, o možnostech aplikace získaných poznatků a dalších 
a dalších souvislostech, umožňuje v konečném důsledku zvládnutí nejen kompen-
zace diabetu, ale i dosažení plnohodnotného života našich pacientů.

Co může vést k neúspěchu 
edukace

Strava je základní podmínkou života 
a má-li jako taková život člověka udržet 
a učinit ho při zachování dobré prospe-
rity co nejdelším, musí odpovídat indivi-
duálním potřebám dané osoby. Již Aristo-
teles ze Stageiry pravil, že jsme tím, jak 
myslíme a jíme, přičemž mysl je nadřa-
zena. Nyní je z pohledu současné vědy 
zřejmé, že tento pán, žijící v letech 384–
322 př. n. l., trefil tzv. jádro pudla neboli 
hřebíček na hlavičku. Pro každého edu-
kátora – neboli učitele – platí, že obsah 
učiva – v tomto případě diabetické diety, 
je nutno podat přehlednou formou, která 
má-li být přijata a pochopena, musí být 
podána v časovém rozsahu a podobě, 
respektující osobu edukovaného, tedy v 
našem případě diabetika. Toto je zásada 
číslo jedna. Bohužel není tato zásada vždy 
v praxi respektována, a možná i z tohoto 
důvodu se tak často setkáváme v edukaci 
diabetické diety s neúspěchem.

Základem je individualizace 
přístupu ze strany edukátora 
a motivace klienta

Základy diabetické diety může v zá-
sadě edukovat jak lékař, tak diabeto-
logická sestra-specialistka. Troufám si 
napsat, že v horším případě je běž-
nou praxí velmi často zaměňováno za 
edukaci i prosté předání propagačních 
mate riálů nejrůznější kvality. Vzhledem 
k přetrvávajícímu nedostatku přítom-
nosti nutričních terapeutů i na spe-
cializovaných pracovištích, natož pak 
v krajích, je to situace sice pochopi-
telná, nikoliv žádoucí. Náš klient totiž 
zpravidla nestoná pouze s diag nózou 
dia betu, a: už se jedná o kterýkoliv z ty-
pů diabetu, ale velmi často i s dalšími 
neduhy, které potřebu individualizace 
stravy zvyšují. Příkladně diabetik mla-
distvý, s diabetem 1. typu, sportující, 
nebo se chystající otěhotnět, určitě po-
třebuje jiný typ stravy než dia betik se 

sekundárním typem diabetu, který má 
chronický zánět slinivky břišní. A lze si 
představit dokonce i diabetika, který je 
postarší a má kromě diabetu 2. typu ješ-
tě celou řadu komplikací jako jsou neu-
ropatie, nefropatie apod., vyžadujících 
další speciální nutriční úpravy.

Z těchto důvodů se domnívám, že role 
nutričního terapeuta je, a asi navždy 
bude, v diabetologických ordinacích 
a centrech nezastupitelná. 

Edukaci diety je tedy potřebné pro-
vádět individuálně, u každého pacienta 
zvláš: a tak dlouho a takovým způso-
bem, jak on sám potřebuje. Další ne-
zbytnou podmínkou k tomu, aby byla 
edukace úspěšná, je ovšem samotná 
motivace, tj. zájem edukovaného. Není-li 
přítomna a nepodaří-li se klienta k to-
muto zájmu motivovat, je pak každá se-
bekvalitnější edukace ztrátou času klien-
ta i edukátora. 

Edukace

Skladba celodenní stravy:

• živiny – bílkoviny, tuky, sacharidy
• obsah vitamínů, minerálů, 

vlákniny
• skladba tuků a bílkovin

Pitný režim

Stravovací denní režimy

Výměnné sacharidové jednotky

Glykemické indexy

Strava a fyzická zátěž

Různé specifické znalosti – alkohol, 
speciální pokrmy a doplňky stravy

Mimořádné situace a strava 
(dovolená, nemoc)

Tabulka: Obsah předávaných informací při edu-
kaci diabetické diety

Obr. č. 2: Diabetik na cestách – edukace sestavení jídelníčku z bufetu

Obr. č. 1: Kolik výměnných sacharidových jed-
notek vidíte?
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Otazníky kolem úhrad

Dalším důležitým a neopomenutel-
ným faktorem ve hře jsou dvě stránky 
téže mince – na jedné straně klientova 
potřeba, na straně druhé otazník, kdo 
bude edukaci diabetické diety nutričním 
terapeutem hradit. Soudím, že je to otáz-
ka složitá, na kterou nám odpoví až čas 
a zdravotní pojiš:ovny. Bude pak opět na 
klientovi, jak se k hrazení svých potřeb 
postaví a bude-li žádat úhradu nutriční 
edukace od své pojiš:ovny, či si ji bude 
ochoten hradit sám. Krásnou vizí do bu-
doucna by bylo, kdyby zdravotní pojištění 
hradilo nutriční edukaci alespoň jeden-
krát ročně, jako je tomu například u oč-
ního vyšetření. Možná, že by podobná se-
kundární prevence ušetřila i pojiš:ovnám 
nezanedbatelný obnos na léčbu. 

Spektrum možností 
se rozšiřuje

Kromě individuálních nutričních edu-
kací, lze provádět také edukace obecného 
charakteru skupinově. Ty pak mohou být 
zaměřené na obecné zásady zdravé výživy 
– např. role energetického obsahu stravy, 
zastoupení živin, minerálů, vitamínů či 
antioxidantů ve stravě, nebo konkrétněj-
ší problémy související s dia betem, jako 
jsou například glykemické indexy, množ-
ství a druh sacharidů nebo tuků v jednot-
livých potravinách a jídlech. 

Edukace, lhostejno jedná-li se o indivi-
duální či skupinovou, by měla být provede-
na vždy nejen verbálně, ale i za pomoci vi-
zuálních efektů, nebo: pak je lépe vnímána 
a pro klienta lépe zapamatovatelná. Vhod-
né jsou nejrůznější tištěné materiály nebo 
makety potravin a jídel. Názorná nutriční 
edukace může být prováděna také pomo-
cí různých počítačových programů jako je 
například Nutridan, či přednášky pomocí 

obrázků v Power Pointu nebo pomocí we-
bových stránek. V současné době jsou do-
stupné edukační programy též pomocí mo-
bilu ve formě tabulek výměnných jednotek 
(např. DIA-TRON), s jejichž pomocí si lze 
spočítat množství přijímaných sacharidů 
v jednotlivých potravinách i jídlech.

Tyto počítačové programy a další tiště-
né edukační materiály jsou pak možnou 
– i když jen částečně plnohodnotnou – for-
mou edukace i pro samovýuku, tedy pro 
případ, že klient opravdu nemá k dispo-
zici vhodného edukátora.

Speciální formou komplexní edukace 
jsou pak diabetické rekondice, na nichž 
se nutriční edukace provádí jak skupino-
vě – formou speciálně zaměřených před-
nášek, tak individuálně – formou navazu-
jících pohovorů a v neposlední řadě tou 
nejnázornější formou – tedy podáváním 
individualizované stravy, pomocí které 
se klient učí poznávat účinky odpovídají-
cích, ale i neodpovídajících porcí jídel na 
svůj organismus. Učí se sestavovat si svůj 
jídelníček a má možnost si porovnat své 
dosavadní stravovací návyky s těmi, které 
jeho tělu prospívají. Přímo v terénu a za 
nejrůznější fyzické zátěže se učí počítat si 
ve své stravě sacharidy, má možnost ově-
řit účinky glykemických indexů a součas-
ně má příležitost přímo konzultovat své 
poznatky s nutričním terapeutem, léka-
řem či diabetologickou sestrou.

Závěrem považuji za nezbytné uvést 
zásadu číslo dvě: každý edukátor si musí 
uvědomit, že náš klient je svéprávná oso-
ba, zodpovídající za své zdraví, a je proto 
na něm, jak naloží s informacemi, které 
jsme mu zodpovědně a s respektem k je-
ho osobě předali. Pokud máme pocit, že 
nechápe dostatečně rychle, nebudeme 
mu to zazlívat a pokud potrvá jeho zájem, 
budeme trpělivě v edukaci a re edukaci 
(opakovaná edukace) pokračovat.

Obr. č. 3: Názorná edukace příjmu zvýšeného množství sacharidů při extrémní fyzické námaze bě-
hem diabetické rekondice mladých diabetiků
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Možnosti chirurgické 
léčby těžké obezity

Martin Fried
Klinické centrum ISCARE-Lighthouse, Praha

Jako morbidní lze definovat obezitu, která dosáhla takového stupně, kdy se sig-
nifikantně zvyšuje riziko vzniku jednoho či několika k obezitě přidružených, závaž-
ných onemocnění, a také vede ke zvýšenému riziku předčasného úmrtí (ve srovná-
ní se stejně starou neobézní populací).

Chirurgická léčba obezity

Co je morbidní (klinicky 
závažná) obezita? 

Morbidní obezitu lze stanovit podle BMI 
(Body Mass Indexu = váha v kg : výškou 
v m²). V takovém případě se za morbidní 
obezitu považuje tak zvaný druhý, či tře-
tí stupeň obezity, tedy hodnoceno podle 
BMI, jde o obezitu s BMI nad 35, je-li k ní 
přidruženo alespoň jedno závažné one-
mocnění (komorbidita), nebo o BMI nad 
40 i bez přítomnosti komorbidit. Z pohle-
du hmotnosti je morbidní obezita defino-
vána jako nadváha o 45 a více kilogramů 
nad ideální tělesnou hmotnost.

Morbidní obezita je závažné, chronické 
a život ohrožující onemocnění a proto by 
měla být odpovídajícím způsobem léčena.

Nejčastějšími onemocněními, jejichž 
zvýšený výskyt je vázán na vysoké stupně 
obezity jsou: diabetes mellitus 2. typu, dys-
lipidémie, hypertenze, srdeční selhávání, 
syndrom spánkové apnoe, některé druhy 
malignit, poruchy fertility, onemocnění pá-
teře a nosných kloubů, deprese a další. 

Některá obezitou vyvolaná přidružená 
onemocnění výrazně zvyšují riziko před-
časného úmrtí právě u morbidně obéz-
ních. Například obezita samotná zvyšuje 
toto riziko dvakrát, ale diabetes mellitus 
2. typu či kardiovaskulární onemocnění 
toto riziko zvyšují 5 až 7krát.

Vysoké stupně obezity však s sebou ne-
nesou jen rizika přímého ohrožení na ži-
votě, ale mají významné a závažné sociál-
ní, psychologické a ekonomické dopady 
na jednotlivce i na celou společnost.

Obezita je složité, multifaktoriálně pod-
míněné onemocnění. Jistě není pouhým 
a jednoduchým důsledkem přejídání se. 
Je-li jednou pacient vysoce obézní, mají 
dieta i fyzická aktivita jen omezené účinky 
na redukci váhy. I přesto, že nejsou přes-

né příčiny vzniku obezity ještě zcela jed-
noznačně známy, je jisté, že se na vzniku 
obezity významně podílejí genetické fak-
tory, prostředí, ve kterém pacient žije, 
psycho-sociální, metabolické a další slož-
ky. Ke vzniku obezity mohou samozřejmě 
přispívat i některá jiná onemocnění, jako 
například hypofunkce štítné žlázy, one-
mocnění léčená kortikoidy, apod.

Jak je možné obezitu léčit? 
Je mnoho možností jak obezitu léčit. 

Existují jak možnosti konzervativní (ne-
chirurgické) léčby, tak i léčby chirurgické 
(bariatrické – od řeckého „baros“ těžký, 
objemný, tj. chirurgické léčby těžkých, 
objemných pacientů). 

Většina konzervativních postupů při 
léčbě obezity je založena na kombinaci 
úpravy dietního režimu, změny životní-
ho stylu a zvýšení fyzické aktivity. K tomu 
lze ještě v indikovaných případech přidat 
podpůrnou léčbu farmaky (ovlivňujícími 
a: již absorpci některých složek potravy, 
nebo chu: k jídlu). Prokázalo se však, že 
konzervativní postupy – a: již samostat-
né, či v kombinacích, jsou úspěšné pou-
ze u malého procenta závažných stupňů 
obezity. Z dostupné literatury vyplývá, 
že pouze 5 až 10 % morbidně obézních 
dosáhne při konzervativní léčbě zásadní 
redukce nadváhy, kterou si udrží po více 
než pět let. Podle údajů US National Insti-
tute of Health více než 90 % konzervativ-
ně léčených morbidně obézních nabude 
zpět svou původní váhu do jednoho roku 
od začátku konzervativní léčby. Udržet 
váhové úbytky je totiž pro pacienty, kteří 
byli obézní, ještě obtížnější, než jednorá-
zové zhubnutí. Bylo přitom prokázáno, že 
právě cyklické kolísání váhy (jo-jo efekt) je 
spojeno s největšími zdravotními riziky. 

Pro většinu pacientů jsou přitom mož-
ná rizika spojená s chirurgickým léčením 
obezity mnohem nižší, než závažná rizika 
spojená s neléčenou obezitou. 

Chirurgický (bariatrický) zákrok bývá 
z hlediska udržení výrazných váhových 
úbytků dlouhodobě úspěšný u naprosté 
většiny pacientů a přináší s sebou zásad-
ní zlepšení nejen celkového zdravotního 
stavu a zlepšení, či úplné vyléčení, ně-
kterých přidružených onemocnění (na-
příklad diabetu 2. typu, dyslipidémie, 
hypertenze, kardiovaskulárních onemoc-
nění a dalších), ale také zásadní zlepšení 
kvality života a možností v oblasti socio-
-ekonomické. 

Jedním ze zásadních kroků k dlouhodo-
bé váhové redukci je změna poměrů mezi 
příjmem a výdejem energie. Právě poměr 
mezi příjmem energie jídlem a její spotře-
bou (výdejem) je nejvýznamnějším činite-
lem v redukci nadváhy. Přebytek energe-
tického příjmu se totiž ukládá ve formě 
tukových zásob v těle. 

Tukové zásoby jsou, v případě nutnosti 
energetického výdeje, jednou z hlavních 
energetických rezerv organismu. Při do-
statečném energetickém výdeji (například 
pohybovou aktivitou) a snížení energetic-
kého příjmu potravou, dochází k váho-
vým úbytkům. 

Jaká jsou indikační kritéria 
k bariatrické chirurgii?

Věk mezi 18 a 60 roky (problematika 
adolescentů a pacientů starších 60 let je 
řešena v rámci zvláštních evropských do-
poručení pro multidisciplinární léčbu mor-
bidní obezity). Dále lidé s BMI nad 40, nebo 
BMI nad 35 s přidruženými komorbidita-
mi, u nichž lze předpokládat, že chirurgic-
ky navozená redukce hmotnosti povede 
k jejich zlepšení, či vyléčení. K takovým 
komorbiditám patří například některá me-
tabolická onemocnění (kupř. DM 2. typu), 
kardiorespirační onemocnění, onemocnění 
nosných kloubů a páteře a další.
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Chirurgická léčba obezity

Hodnota BMI se přitom zohledňuje ne-
jen jako aktuální BMI v době indikace, 
ale za relevantní se považuje i řádně do-
kumentovaná hodnota BMI v anamnéze. 
To znamená, že aktuální nižší BMI než 
výše uvedená kritéria, není kontraindi-
kací baria trického výkonu, je-li dosaže-
ná aktuální (nižší než indikační) hodnota 
BMI důsledkem intenzivní terapie obezi-
ty v rámci přípravy na bariatrický zákrok. 
Nižší než indikační BMI není kontraindika-
cí výkonu ani v případech, kdy došlo k vý-
razným redukcím hmotnosti v důsledku 
konzervativního léčebného postupu a po-
té začal pacient přibývat na váze. V tako-
vém případě není třeba čekat na to, až 
znovu dosáhne „hraniční indikační hod-
noty BMI“, ale je možné takového pacien-
ta podrobit bariatrické léčbě dříve.

Jaké jsou základní kontra-
indikace bariatrické operace?

Kromě obecných chirurgických kontra-
indikací celkové narkózy se za kontra-
indikaci považuje i skutečnost, že se pa-
cient dosud nepodrobil žádnému pokusu 
o konzervativní (nechirurgickou) redukci 
váhy. Dále jsou kontraindikováni pacien-
ti, kteří nejsou z nejrůznějších důvodů 
schopni dlouhodobě se přizpůsobit náro-
kům na pravidelné pooperační kontroly, 
nebo u kterých se předpokládá, že nejsou 
pooperačně schopni adekvátně spolupra-
covat na své další léčbě. Operováni by ne-
měli být ani pacienti s nestabilizovanými 
psychiatrickými (psychotickými) onemoc-
něními, těžkou neléčenou depresí apod., 
neindikuje-li je k takové operaci ze závaž-
ného důvodu psychiatr se zkušenostmi 
v obezitologii.

Za kontraindikaci se také pokládá ne-
léčená závislost na alkoholu či drogová 
závislost a také onemocnění s krátkou 
životní prognózou. 

Nejčastěji prováděné baria-
trické zákroky a mechanis-
mus jejich účinku

Historie bariatrické chirurgie se datuje 
od poloviny minulého století. Tehdy byl 
pozorován účinek resekcí tenkého střeva, 
provedených pro jiná onemocnění, na vá-
hový úbytek pacientů po operaci. Podob-
ně byl popsán i účinek zmenšení (resekce) 
žaludku na váhové úbytky nemocných po 
takových zákrocích. Na základě pozoro-
vání o vlivu resekce střeva a žaludku na 
redukci hmotnosti, začali bariatričtí chi-

rurgové vyvíjet operační postupy, které 
svým principem přímo směřovaly ke sní-
žení nadváhy u obézních.

V průběhu posledních desetiletí došlo 
k výraznému rozvoji bariatrické chirur-
gie, zásadně se zvýšila její bezpečnost 
i účinnost. Dnes jsou bariatrické zákroky 
podobné, nebo dokonce bezpečnější, než 
například laparoskopické operace žluční-
ku či kýly.

Došlo také k posunu ve standardizaci 
indikačních kritérií k bariatrickým zákro-
kům a také ke standardizaci pooperační 
péče o pacienty po těchto operacích.

Restriktivní operace – zákroky 
které snižují objem žaludku 
(a tím i množství přijaté potravy) 

Podstata těchto bariatrických zákroků 
je jednoduchá. Zmenšením objemu žalud-
ku se sníží jeho celková kapacita. Proto 
snědení i menšího množství potravy za-
plní zmenšený žaludek a vyvolá rychle po-
cit sytosti. Pacient tedy při hubnutí netrpí 
takovým pocitem hladu, jako při běžných 

dietách, a snáze se mu redukuje celkové 
množství snědené potravy za den.

Základním operačním postupem v re-
strikční bariatrické chirurgii je adjusta-
bilní gastrická bandáž žaludku. Podstatou 
působení bandáže je snížení kapacity ža-
ludku jeho zaškrcením do tvaru nesyme-
trických přesýpacích hodin. Tím vzniká 
malá horní část žaludku spojená úzkým 
kanálkem (zaškrcením bandáží) se zbý-
vající dolní částí žaludku. Snědené malé 
množství potravy tak rychle naplní malou 
horní část žaludku, a pacient má brzký 
pocit nasycení. Adjustabilní bandáž ža-
ludku má ještě další výhody, a to přede-
vším v tom, že nijak negativně neovlivňu-
je vstřebávání základních živin, vitamínů 
a minerálů z potravy. Po tomto zákro-
ku totiž nedochází k ovlivnění absorpce 
(vstřebávání) živin, nebo: operace nijak 
neomezuje trávení probíhající v tenkém 
či tlustém střevu. 

Právě možnost sníst jen malé množ-
ství potravy, spolu s nutnými změnami ve 
stravovacích zvyklostech pacienta, vede 
k redukci nadváhy. 

Obr. č. 1: Adjustabilní bandáž žaludku – schéma Obr. č. 2: Gastrický bypass – schéma

Obr. č. 3: Švédská adjustabilní bandáž žaludku

O
br

áz
ky

 z
 a

rc
hi

vu
 a

ut
or

a
O

br
áz

ek
 z

 a
rc

hi
vu

 a
ut

or
a

Diasestra_2007_4.indd   15 9.12.2007   22:57:34



16

SESTRA V DIABETOLOGII � 4/2007

V časném období po operaci musí pa-
cient dodržovat přísnější dietní omeze-
ní podle pokynů obezitologů. V praxi to 
znamená, že první dva týdny po operaci 
by měl jíst pouze tekutou, či řídce kašovi-
tou stravu. V dalších šesti týdnech by měl 
jíst mixovanou stravu a poté postupně 
přecházet na „normální, běžnou“ stravu, 
avšak v podstatně menším množství než 
byl zvyklý před zákrokem. Také by potravu 
měl velmi dobře rozkousat. Doporučuje se 
například odměřování množství stravy do 
šálků. Jedna porce po operaci by se měla 
vejít asi do 1–1½ čajového šálku. Postu-
pem času (v řádu měsíců), se množství jídla 
může postupně zvětšovat, asi do celkového 
objemu 2 –2 ½ čajového šálku na porci.

Nejlepších váhových úbytků po adjusta-
bilní bandáži žaludku dosahují pacienti, 
kteří jedí velmi pomalu, jsou schopni do-
držet omezení velikostí porcí jednotlivých 
jídel a nepijí velká množství tekutin na-
jednou, zvláště sycených a samozřejmě 
slazených nápojů. 

Při nedodržení výše uvedených pravidel 
stravování může dojít, vlivem opakované-
ho roztahování malé horní části žaludku 
nadměrným množstvím jídla, k roztaže-
ní žaludku, nebo vlivem neustálého ma-
lého poraňování nepřiměřeně namáhané 
stěny žaludku o zaškrcující bandáž, k po-
stupnému „prořezávání“ bandáže dovnitř 
žaludku.

Omezení účinnosti bandáže může být 
také sníženo neustálým malým „uždibo-
váním“ vysoce kalorických potravin, nebo 
opakovaným pitím či jedením měkkých, 
nebo snadno rozpustných sladkých, vy-
soce kalorických pokrmů (jako například 
slazených nápojů, piva, zmrzliny, šlehač-
ky, tučného mléka, krémů, omáček a mno-
ha dalších).

Vliv na malou redukci hmotnosti může 
mít, kromě nedodržování dietních a stra-
vovacích doporučení, také malá fyzická 
aktivita a další faktory.

Malabsorpční operace – zákroky 
které snižují vstřebávání 
některých látek z potravy 

U některých pacientů nedochází vždy 
po restrikčních výkonech k žádoucí váho-
vé redukci. Proto lze ve vybraných indika-
cích použít i tak zvané malabsorpční ope-
race. Tyto zákroky ze své podstaty ovlivňují 
(snižují) schopnost zažívacího traktu trávit 
a vstřebávat některé složky potravy, takže 
dochází jen k částečnému trávení potra-
vy a tím i ke snížené možnosti zužitkovat 

energii (kalorie) obsaženou v potravě. Ma-
labsorpční výkony ovlivňují především trá-
vení v oblasti tenkého střeva a tím omezí 
zužitkování (vstřebávání) energie – kalorií. 
Existují také tak zvané kombinované chirur-
gické zákroky, ovlivňující (omezující) obě 
složky, tj. možnosti snědení velkého množ-
ství potravy i její trávení. Malabsorpční či 
kombinované výkony jsou obecně prováze-
ny vyššími váhovými úbytky, avšak je třeba 
si uvědomit (a bylo to prokázáno mnoha 
vědeckými studiemi), že tyto operace jsou 
na druhé straně spojeny s výrazně vyšší 
možností vzniku relativně závažných, ně-
kdy i život ohrožujících komplikací. 

Proto je vždy třeba, v úzké spolupráci 
se všemi odborníky v obezitologii a s pa-
cientem, velmi pečlivě zvážit volbu toho 
kterého bariatrického zákroku.

Jaký typ bariatrické
operace zvolit?

Při volbě typu zákroku je nutné vědět, 
že ani dnes neexistují jednoznačná kri-
téria, která by stanovila nejlepší a nej-
výhodnější typ operace pro toho kterého 
jednotlivého pacienta. 

Vždy záleží na individuálním posouzení 
celkového stavu pacienta týmem specialis-
tů – obezitologů, a v neposlední řadě jis-
tě i na přání pacienta samotného. Je však 
naprosto nezbytné srozumitelně a jedno-
duše pacientovi vysvětlit různé možnosti 
léčby jeho onemocnění (obezity), a také 
mu vysvětlit jak rizika, tak i dlouhodobé 
důsledky každého typu bariatrické opera-
ce, která u něj přichází v úvahu.

Z tohoto pohledu hraje důležitou úlohu 
i možnost pacienta setkat se s těmi, kteří 
již podobný zákrok podstoupili, například 
prostřednictvím „klubů“ které fungují při 
některých obezitologických centrech. Při 
takových setkáních se kandidát na baria-
trický zákrok může dozvědět srozumitel-
nou a neformální cestou o účincích a dů-
sledcích bariatrických zákroků. 

Výsledky bariatrické chirurgie jsou vy-
nikající, vedou k dramatickému snížení 
hmotnosti a ke zlepšení i vymizení řady 
přidružených onemocnění, avšak na druhé 
straně je třeba pacienty opravdu podrobně 
informovat i o možných důsledcích opera-
ce (zejména malabsorpčních a kombino-
vaných výkonů). Pacient by měl být také 
informován o tom, jak je třeba změnit ži-
votosprávu i svůj celkový životní styl po 
bariatrickém zákroku tak, aby výsledky 
léčby byly co nejlepší a aby se snížilo riziko 
vzniku komplikací na minimum.

 Vlastní zkušenosti

V letech 2006 až 2007 jsme v Klinickém 
centru ISCARE v Praze operovali více než 
700 závažně obézních nemocných. 

Z operovaných jich více než 60 % trpělo 
alespoň jednou přidruženou závažnou ko-
morbiditou a více než 30 % mělo dvě a více 
závažných přidružených onemocnění.

Z pohledu anestézie to byli pacienti 
s ASA klasifikací III a IV.

Průměrné předoperační BMI pacientů 
bylo 43,3 (35,0  –  65,9). 

Průměrný věk byl 46,3 roku (20 –  63).
Za šest měsíců léčby došlo k průměrné-

mu snížení BMI ze 43,3 na 39,1 tj. o 4,2 
jednotky BMI, což představuje průměrný 
váhový úbytek 26,8 kg za půl roku!

U diabetiků 2. typu došlo k poklesu gly-
kémií z průměrné předoperační hodnoty 
9,7 mmol/l, na 5,4 mmol/l. Znamená to, 
že u většiny diabetiků předoperačně lé-
čených inzulínem nebo PAD bylo možné 
léčbu buY zcela vysadit, nebo přejít z in-
zulínu na PAD, či pouhou dietu.

Průměrná doba pooperační hospitali-
zace byla, i přes vysokou rizikovost pa-
cientů, 49 hodin. 

Bariatrická léčba poskytovaná v specia-
lizovaném centru, kde je pacient v péči 
erudovaného, multidisciplinárního týmu 
odborníků v oblasti obezitologie, je tedy 
účinná, efektivní a bezpečná.
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Nutriční terapie

Ovoce neodmyslitelně patří do našeho 
jídelníčku. Ovoce je z většiny tvořeno vo-
dou (70–90 %), výjimku představuje sko-
řápkaté ovoce, u kterého se obsah vody 
pohybuje mezi 4–8 %. Ze základních ži-
vin jsou zastoupeny zejména sacharidy, 
jejichž množství kolísá v závislosti na 
druhu a stupni zralosti plodu. Hlavními 
představiteli sacharidů v ovoci jsou glu-
kóza a fruktóza. Obsah bílkovin a tuků 
je zanedbatelný. Výjimkou je opět sko-
řápkaté ovoce (vlašské a lískové ořechy, 
para ořechy, jedlé kaštany apod.), kte-
ré obsahuje ve 100 g až 90 % tuku. Tuk 
v ořechách je však velmi cenný, protože 
má vysoký obsah prospěšných nenasyce-
ných mastných kyselin. Na množství sně-
dených oříšků si ale musí dávat pozor ti, 
kteří chtějí hubnout, protože 100 g oře-
chů poskytuje energii až 2 800 kJ a pokrý-
vá více než denní potřebu tuků.

Ovoce dělíme do několika kategorií:
• jádrové – jablka, hrušky, kdoule, je-

řabiny apod.
• peckové – meruňky, broskve, třešně, 

višně, švestky apod.
• bobulové – lesní ovoce, rybíz, an-

grešt apod.
• skořápkaté – vlašské a lískové ořechy, 

para ořechy, jedlé kaštany apod.
• plody tropů a subtropů – např. citru-

sové ovoce, banány, mango, fíky 
• hrozny vinné révy

Ovoce je stejně jako zelenina skvě-
lým zdrojem vitamínů, minerálních 
látek a ochranných látek s antioxidač-
ním účinkem. 

Z vitamínů je nejvíce zastoupen vi-
tamín C a karotenoidy. Zvláš: bohatým 
zdrojem vitamínu C je černý rybíz, ja-

hody, kiwi a citrusové plody. Z minerál-
ních látek je ve významnějším množství 
obsažen v třešních, borůvkách, mali-
nách a černém rybízu jód, v červeném 
a bílém rybízu, ananasu a borůvkách je 
mangan, měY je v ořechách, datlích a ba-
nánech. Bílé i červené hroznové víno je 
ceněno pro svůj vysoký obsah polyfe-
nolu resveratrolu, který má významné 
antioxidační účinky. Největší množství 
resveratrolu je ve slupkách vinných hroz-
nů, přičemž vyšší obsah resveratrolu má 
červené hroznové víno. 

Ovoce také obsahuje aromatické lát-
ky a organické kyseliny, které dodávají 
ovoci typickou vůni a kyselou chu:. Čím 
je ovšem ovoce zralejší, tím více ubývá 
kyselin a přibývá cukru.

Vedle nerozpustné vlákniny je ovoce 
zdrojem rozpustné vlákniny, zejména 
pektinu. Pektiny pozitivně ovlivňují me-
tabolismus glukózy a snižují hladinu cho-
lesterolu v krvi. 

Princip, kterým rozpustná vláknina 
ovlivňuje metabolismus sacharidů, za-
hrnuje několik mechanismů: 

• zvýšením viskozity prodlužuje vy-
prazdňování žaludku,

• prodlužuje pasáž tenkým střevem,
• mechanicky brání přístupu enzymů 

k živinám,
• zpomaluje a částečně zabraňuje 

vstřebávání živin.

TIP: Tvarohový
krém s ovocem

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

Karolína Hlavatá
Endokrinologický ústav, Praha

Potraviny ve výživových doporučeních 
(nejen) pro diabetiky
II. díl – Role ovoce ve výživě
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4 porce: 500 g netučného měkkého tvarohu, 0,2 l mléka, 
2 vanilkové cukry, 1 lžíce citrónové š:ávy, kůra z chemicky 
neošetřeného citrónu, 2 banány, 0,25 kg hroznového vína, 
1 velké jablko

Postup: Tvaroh rozšleháme spolu s mlékem, vanilkovým cuk-
rem, citrónovou š:ávou a kůrou do hladka. Banány nakrájíme na plát-
ky, jablka na kostičky a kuličky hroznového vína rozpůlíme. Ovocnou směs 
dobře promícháme. Do pohárů střídavě vrstvíme tvaroh a ovoce. 

Tip: Skvěle chutná také ovocná směs z jahod a drobného ovoce. Zmražené 
ovoce dejte prohřát do kastrůlku a do horké směsi vlijte 1 lžíci pudinkového 
prášku rozpuštěného ve vodě. Nechte provařit na mírném ohni.

Složení 1 porce: 1 418 kJ, 25 g bílkovin, 56 g sacharidů,
2 g tuku, 3,5 g vlákniny
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Nutriční terapie

Výsledkem je menší vzestup postpran-
diální glykémie a inzulinémie, celkově sta-
bilnější hladina glykémie a s tím spojený 
menší pocit hladu. Podobným mechanis-
mem je ovlivněn i metabolismus tuků. 
Vláknina však snižuje hladinu choleste-
rolu také tím, že ve střevě naváže žlučo-
vé kyseliny, které jsou následně vylouče-
ny stolicí. Pro tvorbu nových žlučových 
kyselin musí být využit další cholesterol 
a tím klesá jeho hladina v krvi. 

Další významnou funkci plní rozpustná 
vláknina v zažívacím traktu, kde je čás-
tečně fermentována za vzniku mastných 
kyselin s krátkým řetězcem (kyselina má-
selná, octová, propionová). Tyto mastné 
kyseliny jsou zdrojem energie pro kolo-
nocyty, snižují pH střevního obsahu a tím 
mění složení mikroflóry ve prospěch uži-
tečných bakterií a podporují i vstřebává-
ní některých minerálních látek (zejména 
vápníku, železa a hořčíku).

Na rozdíl od zeleniny u ovoce neplatí 
neomezená konzumace

100 gramů ovoce obsahuje v průměru 
200 –250 kJ, při hubnutí se proto nedo-
poručuje jíst více než 200 –250 g/den-
ně. Je i vhodnější si vybírat méně sladké 
druhy ovoce (citrusy, jahody, kiwi, nekta-
rinky apod.) nebo jíst ovoce v kombinaci 
s mléčnými výrobky. Výsledkem je větší 
pocit sytosti a menší množství zkonzu-
movaného ovoce. 

Riziková může být také častá konzuma-
ce sušeného ovoce, které ve 100 g obsa-
huje v průměru 1 000 kJ, sušené banány 
mají dokonce 1 360 kJ. Jistým pozitivem 
je poměrně vysoký obsah vlákniny (až 
10 g vlákniny ve 100 g), vápníku, dras-
líku a hořčíku. Přesto stačí sušené ovo-
ce zařazovat do jídelníčku pouze občas, 
nejlépe jako náhradu za jiné sladkosti. 
Pozor také na džusy – mají stejný obsah 
energie jako sladká Coca-cola! 

Ovoce lze zpracovat na celou řadu vý-
robků – kompoty, protlaky, ovocné po-
mazánky (tj. džemy a marmelády), š:á-
vy a š:avní koncentráty. Ovoce je možné 
zmrazovat, sušit, nakládat do lihu nebo 
proslazovat (kandovat). Technologickou 
úpravou se téměř vždy změní nutriční 
vlastnosti ovoce. Pokud není produkt 
obohacen o vitamín C, tak se téměř vždy 
sníží jeho obsah, často se ale v důsledku 
použití cukru a zvýšení sušiny zvyšuje 
energetická hodnota.

Kontakt:
khlavata@endo.cz

Tab. č. 1: Energetické hodnoty některých druhů ovoce

druh energie (kJ) bílkoviny (g) tuky (g) sacharidy (g) vláknina (g)

ovoce čerstvé

ananas 180 0,4 0,2 10,1 1,3

angrešt 210 0,9 0,5 10,6 2,8

avokádo 930 1,9 23,5 0,4 6,3

banány 400 0,3 0,3 23 3,1

borůvky 280 0,8 0,7 14,7 2,2

broskve 220 0,8 0,2 12,5 1,4

brusinky 260 0,4 0,8 13,7 1,5

citróny 200 0,7 0,5 10,5 1,8

datle 530 1,5 0,1 31,3 3,6

fíky 190 1,3 0,3 9,5 2,3

granátové jablko 250 1,3 0,2 11,8 2,8

grapefruity 170 0,5 0,3 9,6 1,6

hroznové víno 290 0,7 0,5 18,2 1,5

hrušky 280 0,5 0,4 15,8 2,4

jablka 260 0,4 0,4 14,4 1,8

jahody 180 0,9 0,6 8,8 1,3

jeřabiny 330 1,0 0,3 22,6 2,9

kdoule 160 0,4 0,4 12,4 1,6

kiwi 210 1,0 0,5 9,1 1,1

klementinky 160 0,9 0,1 8,7 –

maliny 230 1,0 0,8 11,6 5,2

mandarinky 200 0,9 0,3 10,6 1,5

mango 290 0,6 0,3 16 1,7

meruňky 240 1,0 0,3 13,4 1,0

mirabelky 220 0,7 0,2 12,8 1,0

nektarinky 150 1,2 0,1 8,0 2,2

olivy černé naložené 1 450 2,2 35,8 4,9 –

olivy zelené naložené 570 1,4 14,0 1,8 2,4

ostružiny 200 1,2 0,8 12,0 4,0

papája 590 0,5 0,1 9,0 1,8

pomeranče 200 0,9 0,3 11,7 1,8

rybíz bílý 110 1,3 0,3 5,6 4,0

rybíz červený 160 1,1 0,3 13,8 5,6

rybíz černý 190 1,3 0,3 16,4 5,0

slívy 170 0,5 0,0 9,6 1,8

švestky 280 0,8 0,3 16,2 1,5

třešně 270 0,9 0,5 14,7 0,5

višně 210 0,8 0,4 12,6 0,7

ovoce sušené

banány 1 360 4,4 0,8 75,0 12,0

datle 1 150 2,3 0,2 78,0 9,0

fíky 970 4,0 1,6 68,4 12,9

hrozinky 960 2,3 0,5 71,2 5,4

jablka 1 070 1,4 1,6 57,0 10,0

meruňky 1 000 5,0 0,5 48,0 8,6

švestky 1 020 2,8 0,7 74,6 5,0

kompoty, džemy a jiné

džem (průměr) 1 000 0,5 0,3 58,0 0,5

džem pro diabetiky 
(Hamé)

470 0,4 0,4 26,0 1,5

kandované ovoce směs 1 120 3,5 0,2 68,0 6,0

kompot (průměr) 320 0,4 0,1 20,0 1,0

kompot bez cukru 
(průměr)

150 0,4 0,4 7,0 1,0

ovocná přesnídávka 
meruňková neslazená

190 0,4 0,1 10,3 –

přesnídávka jablečná 360 0,3 0,1 21,8 –

švestková povidla 980 1,4 0,4 59,3 1
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Postprandiální glykémie

Všechno co jste chtěli vědět 
o postprandiální glykémii 
(a báli jste se zeptat)

V posledních letech se dostává stále více do popředí problematika co nejpřesněj-
šího vymezení „managementu“ diabetu: jak, kdy a co měřit, a jak získané hodnoty 
vyhodnotit? Všechno úsilí směřuje k tomu, aby se pacient s cukrovkou dopracoval 
co nejblíže k fyziologickým hodnotám zdravé populace a minimalizoval tak rizika 
vyplývající z jeho onemocnění.

Odborný seminář s aktuální tématikou upřesnil další kritéria 
kompenzace diabetu

Jaroslava Sladká
Nakladatelství GEUM

Prvním průlomem bylo v tomto směru 
prosazování pravidelné kontroly glyko-
vaného hemoglobinu (HbA1c). Nyní k to-
muto kroku přistupuje další – měření 
hodnoty cukru v krvi, stanovené v dru-
hé hodině po jídle, tj. postpran diální 
glykémie.

Otázkám, souvisejícím s touto proble-
matikou, se věnoval odborný seminář, 
který proběhl 2. listopadu v Praze, a jehož 
účastníky byli přední čeští a slovenští dia-
betologové. Celou akci podpořila farma-
ceutická společnost Eli Lilly, která je také 
sponzorem dalších navazujících seminářů 
v řadě regionů ČR i na Slovensku. Podle 
plánu by jich mělo proběhnout do konce 
ledna příštího roku 10 až 15. Prestižně 
a organizačně akci podpořila také akade-
mická obec, prostřednictvím Academia 
Medica Pragensis.

Dosud nedoceněný parametr
Postprandiální glykémie se podílí na 

celkové glykemické zátěži, kterou lze od-
hadovat z hodnoty procentuálního podílu 
HbA1c v krvi. Stanovení hladiny glykémie 
po jídle má význam v časné diagnostice 
diabetu (především 2. typu), resp. v od-
halení fáze tzv. prediabetu. Prediabetes je 
porucha metabolismu cukrů, která ještě 
nesplňuje kritéria pro diagnózu cukrovky, 
ale už se nejedná o normální reakci orga-
nismu. Ve fázi prediabetu je často hodno-
ta cukru nalačno normální, ale může být 
porušena právě hodnota postpran diální 

glykémie. Uvádí se, že až u 50 procent 
lidí, kteří jsou vedeni v dispenzární péči 
jako rizikoví pro rozvoj diabetu, se sku-
tečně postupem času diabetes 2. typu 
rozvine.

Měření postprandiální glykémie by pro-
to mělo, dle doporučení odborných spo-
lečností, patřit spolu s měřením glyké-
mie nalačno a stanovením hladin HbA1c, 
k standardním vyšetřením diabetických 
pacientů. 

Praxe zatím selhává
Dosud se u pacientů léčených s diabe-

tem obvykle pravidelně vyšetřuje pouze 
glykémie nalačno a HbA1c. Ne vždy ale 
hodnoty glykémií nalačno odpovídají 
hodnotě procenta HbA1c, podle kterého 
se stanovuje celková dobrá, uspokoji-
vá anebo špatná kompenzace cukrovky. 
Tento rozdíl mezi normálními hodnotami 
glykémie nalačno a zvýšenými hladinami 
HbA1c může vysvětlit právě zvýšená gly-
kémie po jídle.

Při vysokých hladinách cukru (včetně 
přechodných stavů vysoké glykémie po 
jídle) dochází k aktivaci chemických pro-
cesů na buněčné úrovni, k tzv. oxidačnímu 
stresu. Tyto procesy přispívají k akcelera-
ci vzniku aterosklerózy. To je také jedním 
z důvodů, proč je u diabetiků pozorová-
no dva až čtyřikrát vyšší riziko infarktu 
myokardu (IM), než u stejně staré nedia-
betické populace a proč patří IM spolu 
s ostatními onemocněními srdce a cév 
mezi hlavní příčiny úmrtí u pacientů s dia-
betem 2. typu. 

Závěry, doporučení
IDF vydala v září 2007 doporučení k léč-

bě, týkající se specificky problému měře-
ní a kontroly postprandiální glykémie. Na 
základě medicíny postavené na důkazech 
(EBM) došla k závěru, že postprandiální 
glykémie poškozuje zdravotní stav diabe-
tiků a je třeba se zaměřit na její sledování 
a léčbu. Hodnota glykémie dvě hodiny po 
jídle by dle těchto IDF doporučení neměla 
přesahovat 7,8 mmol/l.

Podobné závěry pro kontrolu a léčebné 
ovlivňování postprandiální glykémie jsou 
obsaženy i v doporučeních k léčbě vyda-
ných ČDS a SDS.

ADA ADC IDF ČDS

HbA1c (v % DCCT) < 7,0 ≤ 6,5 < 6,5 < 4,5*

Lačná glykémie (mmol/l) 5,0  –7,2 ≤ 6,0 < 5,5 ≤ 6,0

Postprandiální glykémie
2 hod. po jídle (mmol/l)

< 10 ≤ 7,8 < 7,8 ≤ 7,5

Tabulka doporučovaných hodnot

* údaj dle norem IFCC; 4,5 % IFCC=6,3 % DCCT
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Měření postprandiálních 
glykémií a jejich význam

Dagmar Langová
Diabetologické centrum IK IPVZ Zlín

Hormon inzulín (produkovaný beta buňkami pankreatu) je hlavním hormonem za-
jiš�ujícím stabilní koncentraci glukózy v krvi nalačno i po jídle. U zdravých osob jde 
o těsně regulovaný proces, postprandiální glykémie jen zřídka překračuje 7,8 mmol/ l. 
Regulace sekrece inzulínu je velmi komplexní děj, na němž se podílejí metabolické 
substráty (z nich především glukóza), další cirkulující hormony a neurální vlivy. Za 
normálních okolností probíhá uvolňování inzulínu ve dvou fázích: první (časná) 
vede k rychlému uvolnění inzulínu a je nezbytná pro optimální glukózovou kom-
penzaci. Druhá (pozdní) fáze inzulínové sekrece navazuje na fázi první a trvá tak 
dlouho, dokud nedojde k normalizaci glykémie. Chybění dostatečné sekrece inzulí-
nu v první fázi vede k porušenému průběhu i fáze druhé (je limitována schopnost 
beta buněk pankreatu odpovídat na další podnět).

K hyperglykémii – a tím manifesta-
ci dia betes mellitus – tedy může dojít 
nejen při absolutním chybění inzulínu 
(jak je tomu u diabetes mellitus 1. typu), 
ale i při jeho porušeném uvolňování 
a účinku (jak je tomu u diabetes melli-
tus 2. typu).

Ateroskleróza jako 
„postprandiální nemoc“

V běžném životě zdravého člověka se 
vyskytuje jednak stav nalačno (charak-
terizovaný nepřijímáním jídla déle než 
6 hodin), jednak stav po jídle (asi 2–4 

hodiny po požití potravy). Postprandiální 
stav zaujímá asi 50 procent denní doby 
(u osoby žijící ve společenství s dostat-
kem potravy). U diabetika 2. typu, kde je 
přítomna inzulínová rezistence a vázne 
i fyziologické uvolňování inzulínu, trvá 
toto období „po jídle“ (vyšší glykémie) 
daleko déle, někdy téměř celých 24 ho-
din. Perzistující hyperglykémie je spoje-
na s nepříznivými metabolickými, hor-
monálními a prozánětlivými změnami, 
jejich společným důsledkem je vzestup 
rizika aterosklerózy a kardiovaskulárních 
chorob. Někdy se proto o ateroskleróze 
hovoří jako o „postprandiální nemoci“. 

Důsledkem je vyšší úmrtnost diabetic-
kých mužů i žen na srdečně cévní choro-
by, a to v mladším věku než u nediabetic-
ké populace. Vzhledem ke stoupajícímu 
počtu nemocných cukrovkou v celém 
světě jde o alarmující problém. 

Normální glykémie nalačno 
nemusí znamenat i normální 
glykémii po jídle 

Ve studii DECODE, prováděné ve 20 ev-
ropských zemích, mělo 31 procent osob 
s normální glykémií nalačno patologickou 
glykémii za dvě hodiny v orálním glukó-
zovém tolerančním testu (oGTT). I to byl 
jeden z důvodů, proč byla normálová hod-
nota lačné glykémie posunuta níže – již 
na hodnotu 5,6 mmol/l. Debaty dále pro-
bíhají o hodnotě optimální postprandiální 
glykémie při léčbě diabetu. V roce 2004 se 
považovala za dostatečnou glykémie pod 
10 mmol/l, dnes se experti kloní k opti-
mální cílové hodnotě pod 7,7 mmol/l za 
dvě hodiny po jídle. Je otázkou, pro kolik 
našich nemocných – zejména ze skupiny 
diabetiků 2. typu – bude její dosažení re-
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álné. Do hry vstupují i další faktory jako 
jsou věk, schopnosti a možnosti spolu-
práce nemocného (a tím možnosti léč-
by), další přidružené choroby i osobnost 
pacienta.

„Glukózová triáda“ 
– nejoptimálnější 
způsob měření

Pokud se ohlédneme zpět, jistě jsme za 
posledních 25 let ušli v diabetologii dlou-
hou cestu. 

Počáteční bylo monitorování glykosurie, 
které však bylo velmi nepřesné. Existují 
individuální rozdíly renálního prahu pro 
glukózu u různých osob, dokonce i denní 
variabilita u téhož jedince. Při dia betické 
nefropatii se renální práh značně modi-
fikuje. Dnes tuto metodu používáme jen 
ve vybraných případech (těhotné ženy, 
orientační vyšetření frakcionovaných 
porcí moče).

Glykémie jsme zpočátku byli schopni 
vyšetřovat jen v laboratoři – odběry se 
prováděly většinou nalačno. Výpovědní 
hodnotu této jediné lačné glykémie sni-
žovaly snahy nemocných „vylepšit se“ 
ke kontrole u svého lékaře – jistě jste se 
setkávali s různými „zaručenými dieta-
mi“, drženými pár dní před návštěvou 
ambulance. 

Průlom znamenala možnost vyšetření 
dlouhodobého parametru kompenzace – 
glykovaného hemoglobinu (HbA1 a HbA1c), 
který odrážel stav kompenzace asi za po-
slední dva měsíce před odběrem. Jeho 
výpovědní hodnotu však snižuje kolísání 
glykémií v profilech – hypoglykémie to-
tiž (bez ohledu na současnou přítomnost 
hyperglykémií) vedou ke snížení namě-
řené hodnoty.

Současně se objevila možnost odebírat 
glykémie i v domácím prostředí vícekrát 
denně – nejprve do speciálních zkumavek 
(kepů) a pak i glukometrem. Šlo o obrov-
ský motivační prvek pro nemocné, kteří 
si tak mohli sami na sobě ověřit dopad 
různých vlivů denního života – jídla a je-
ho složení, fyzické aktivity nebo nemoci. 
Současně se tak diabetik začal aktivně 
podílet na své léčbě. Možnost sebekon-
troly – selfmonitoringu – s aktivním 
ovlivňováním léčby umožnil zavede-
ní a rozšíření intenzifikovaných inzulí-
nových režimů (3 a více injekcí denně), 
které se snaží o napodobení fyziologické 
sekrece pankreatu a které dnes považu-
jeme za optimální léčbu diabetika 1. ty-
pu. Tzv. krátkodobá inzulínová analoga 

(lispro, aspart, glulisin) imitují první fázi 
inzulínové sekrece, kombinujeme je se 
dvěma dávkami střednědobého inzulí-
nu nebo s výhodou s některým dlouze 
působícím inzulínovým analogem (u nás 
glargin a detemir). Tyto režimy používá-
me i pro mnoho spolupracujících diabe-
tiků 2. typu léčených inzulínem. Objevi-
ly se též perorální preparáty zacílené na 
postprandiální glykémie (např. ze skupiny 
glinidů), nyní jsou na trh uváděna nová 
farmaka pro léčbu diabetu typu 2, půso-
bící zcela novými mechanismy (analoga 
GLP-1, inhibitory DPP-IV).

Dnes tedy považujeme k zajištění op-
timální kompenzace diabetes mellitus 
(a tím i prevence cévních mikro- a makro-
vaskulárních komplikací) sledování „glu-
kózové triády“: glykémie nalačno, po jíd-
le, glykovaný hemoglobin (HbA1c).

Jen tak můžeme včasnou a správnou 
úpravou léčby předcházet akutní i chro-
nické hyperglykémii. Podle našich dneš-
ních znalostí zaujímá v patogenetickém 
procesu aterosklerózy postprandiální gly-
kémie důležité místo, její sledování a léč-
ba má velký význam. Její efektivní inter-
vencí můžeme především výrazně přispět 
ke snížení předčasné úmrtnosti na kardio-
vaskulární choroby. 

Literatura
Kvapil, M., Perušičová, J. Postprandiální gly-
kémie. Praha, Triton, 2006.
Přednášky odborného semináře „Všech-
no, co jste kdy chtěli vědět o postprandiál-
ní glykémii (a báli jste se zeptat ). Praha, 
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Liečba inzulínovou pumpou
– skúsenosti z nášho centra

Jana Vaňugová1, Eva Moraučíková2

1 Národný endokrinologický a diabetologický ústav, :ubochňa
2 Fakulta zdravotníctva UK, Ružomberok

V súčastnej dobe je vo svete liečených inzulínovou pumpou viac ako 200 000 pa-
cientov s ochorením diabetes mellitus, toto číslo však každým dňom narastá. Väčši-
na z nich je liečená v USA, ale čoraz väčší počet diabetikov je liečený touto formou 
terapie aj u nás. Liečba pomocou inzulínovej pumpy je na doporučenie Slovenskej 
diabetologickej spoločnosti vyhradená pre zariadenia so štatútom ,,diabetologic-
ké centrum“. V rámci Slovenskej republiky boli v roku 2000 zriadené štyri centrá, 
ktoré indikujú a nastavujú liečbu inzulínovou pumpou. Patrí k nim Diabetologic-
ké centrum v Bratislave, Košiciach, Martine a Tubochni. V týchto zariadeniach je 
možné pacienta vyšetri�, eventuálne pumpu predpísa�. Tu sa pacient naučí s pum-
pou manipulova�, je edukovaný o jej technickej obsluhe – najčastejšie servisným 
technikom z príslušnej firmy, ktorej pumpa je predpisovaná (edukácii bol venova-
ný článok v Sestre v diabetológii č. 2/07).

Na našom trhu sú v súčasnosti dostup-
né inzulínové pumpy firiem Roche a Med-
tronic. Ich výrobcovia poskytujú kvalitný 
servis a poradenské služby jednak klien-
tom, ktorí sa inzulínovou pumpou liečia 
a taktiež zariadeniam, kde sa liečba pum-
pou indikuje. Medzi pumpami nie sú veUké 
rozdiely, ich výber závisí na dohode medzi 
diabetológom a diabetikom. Po úspešnej 
korekcii dávok inzulínu a konečnom na-
stavení je pacient naValej dispenzarizova-
ný v evidencii zariadenia a dochádza sem 
na pravidelné kontroly týkajúce sa meta-
bolickej kompenzácie diabetu.

Do nášho zariadenia (NEDU Tubochňa) 
prichádzajú klienti z celého Slovenska na 
odporúčanie spádového diabetológa, kto-
rý najlepšie pozná klienta, ako aj jeho so-
cio-ekonomické podmienky. Súhlas s tým-
to typom liečby vyjadrí klient sám, alebo 
jeho zákonný zástupca podpisom infor-
movaného súhlasu. Pri tomto type liečby 
je potrebná spolupráca medzi diabetikom 
a lekárom-diabetológom, ako aj ostatnými 
členmi edukačného tímu.

Diabetológ indikuje liečbu inzulínovou 
pumpou pri nezlepšujúcej sa kompenzá-
cii diabetu na bežných, alebo špeciálnych 

inzulínových režimoch. VzhUadom na to, 
že ide o finančne náročnú liečbu, je nutné 
dodržiava� stanovené pravidlá a indikač-
né obmedzenia.

Po nastavení na liečbu inzulínovou 
pumpou, ktorá je obmedzená na typ zaria-
dení so štatútom diabetologického centra, 
je tento typ liečby pre klienta schválený 
príslušnou zdravotnou pois�ovňou.

Liečba inzulínovou pumpou má čo naj-
vernejšie napodobňova� fyziologickú-ba-
zálnu sekréciu inzulínu a bolusmi kry� 
potrebu inzulínu v čase jedla. Z fyziológie 
je známe, že denne sa uvoUní z pankrea-
su 20 až 40 jednotiek inzulínu. Bazálna 
sekrécia tvorí 40 až 60 % tejto dávky. Po 
požití potravy dochádza za fyziologických 
podmienok k zvýšenej sekrécii inzulínu, 
čo zabezpečuje udržanie normo-hodnoty 
hladiny krvného cukru. Tieto požiadavky 
– samozrejme obmedzene pri absencii zá-
kladnej informácie o aktuálnej hodnote 
glykémie – dokážu pri použití vhodných 
inzulínov plni� svojou technikou a softvé-
rom inzulínové pumpy, ktoré pomáhajú 
diabetikom Uahšie zvláda� ochorenie, či už 
v dospelom, alebo v detskom veku.

Indikácie k liečbe 
inzulínovou pumpou

Inzulínová liečba je vhodná pre všet-
kých diabetikov závislých na inzulíne, 
ktorí nie sú dostatočne kompenzovaní 
na iných typoch inzulínových režimov. 
Ďalšia podmienka úspešnejšej liečby in-
zulínovou pumpou je adekvátna spolu-
práca a trvalé zaistenie kontaktu med-
zi diabetikom a dia betologickým tímom 
(Jirkovská 2004).

Liečba inzulínovou pumpou je vhodná 
v nasledujúcich prípadoch:

• ranné hyperglykémie (dawn fenomén, 
nazývaný aj syndróm brieždenia);

• výskyt �ažkých hypoglykémií (najmä 
v nočnom období);

Léčba inzulínovou pumpou
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Máme dlouhou historii,
jak měnit diabetes
• více než 80 let stojí Novo Nordisk 

v popředí léčby diabetu

• byli jsme mezi prvními,
kteří světu nabídli inzulin

• již 20 let patří aplikátory
inzulinu z řady NovoPen®

mezi nejoblíbenější na světě

Měníme diabetes pomocí našeho 
výzkumu. Novo Nordisk věnuje 
více prostředků na výzkum
diabetu, než kterákoli jiná 
společnost na světě.

Naše produkty pomohly změnit 
způsob léčby této nemoci. Naším 
největším přáním a odhodláním
je diabetes v budoucnu porazit. 
Doufáme, že tato budoucnost
je blízká.
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• po transplantácií orgánov, ktoré je 
možné chráni� dobrou kompenzá-
ciou diabetu;

• v gravidite, pokiaU nie je možné dia-
betes kompenzova� iným inzulíno-
vým režimom;

• labilita glykémií.
Liečba formou inzulínovej pumpy je 

vhodná v niektorých prípadoch aj u dia-
betikov s cukrovkou 2. typu, ktorí nie sú 
dostatočne kompenzovaní na intenzifiko-
vanom inzulínovom režime. 

Naopak liečba pumpou nie je vhodná 
u klientov, ktorí sami liečbu touto formou 
odmietajú a ani po dôkladnej inštrukcii 
ju nechcú a odmietajú si často mera� gly-
kémie, sú postihnutí psychickým ochore-
ním, alebo sú závislí od alkoholu, alebo 
návykových látok. V niektorých prípadoch 
sa na liečbe inzulínovou pumpou nemusí 
zlepši� kompenzácia u diabetikov s labil-
nou formou cukrovky, pre ktorú musia by� 
opakovane hospitalizovaní v zdravotníc-
kych zariadeniach a majú opakované ke-
toacidózy a inzulínovú rezistenciu. Vtedy 
je potrebné zis�ova� príčinu neuspokojivej 
kompenzácie, ktorou môžu by� psychické 
a sociálne problémy. Títo diabetici často 
manipulujú s liečbou. Opatrní musíme 
by� aj pri nastavovaní pumpy u tých dia-
betikov, u ktorých bola kompenzácia cuk-
rovky dlhodobo neuspokojivá. Po začatí 
liečby znižujeme glykémie pomaly, aby 
sme zabránili výskytu hypoglykémií (Jir-
kovská 2004).

Základná technika ovládania 
inzulínovej pumpy

Inzulínové pumpy sú veUkos�ou zrov-
nateUné s mobilným telefónom, nosia sa 
v špeciálnych obaloch, na opasku, alebo 
vo vrecku nohavíc, v náprsnom vrecku, 
resp. v spodnom prádle. Na pumpu sa 
napája infúzny set-kanyla, hadička ukon-
čená tenkou kovovou, alebo teflónovou 
ihlou typu ,,chiraflexy“. Ihla sa zavádza 
do podkožia brucha, paže, prípadne me-
nej často do stehna.

Kanyla je zavedená do podkožia naj viac 
tri dni, pretože pri dlhšom zavedení môže 
dojs� k jej upchatiu a tiež hrozí potenciálne 
riziko vzniku infekcie v mieste zavedenia 
kanyly. Ak by došlo k upchatiu kanyly, za-
stavil by sa prívod inzulínu do podkožia, čo 
by malo za následok hyperglykémiu.

Pred zahájením liečby inzulínovou pum-
pou je vhodné a odporúča sa:

• Oboznámi� sa s výhodami liečby, jej 
úskaliami, cieUmi liečby a s predpo-

kladmi úspešnej liečby inzulínovou 
pumpou. 

• PoužívateU pumpy by mal obdrža� 
kontaktné adresy a telefónne čísla 
na lekára, edukačnú sestru a servis-
nú pohotovos� príslušnej firmy, kto-
rej pumpu bude používa� a kde mu 
v prípade potreby budú poskytnuté 
odborné rady týkajúce sa režimo-
vých a technických opatrení.

• Pred zahájením liečby je potrebné, 
aby sa diabetik s pumpou zoznámil 
a naučil sa ju ovláda�. Pred schvále-
ním liečby revíznym lekárom, diabe-
tologické centrum obvykle zapožičia 
servisnú pumpu klientovi do ambu-
lantnej starostlivosti, na jej odskú-
šanie.

• Pred vlastným nasadením pumpy je 
potrebné overi� si vedomosti a zna-
losti diabetika o jej používaní, ktoré 
zrealizuje lekár, prípadne edukačná 
sestra.

• Pri edukácii ohUadom používania in-
zulínovej pumpy je vhodné, aby boli 
príbuzní používateUa z dôvodu na-
učenia sa ovládania pumpy, ako aj 
aplikácie glukagonu v prípade vý-
skytu hypoglykémie.

Bazálne a bolusové dávky 
inzulínu a ich úpravy

Bazálne dávkovanie inzulínu predstavu-
je jeho potrebu v období medzi hlavnými 
jedlami, nalačno a v nočnom období.

Organizmus si udržiava stálu hladinu 
krvného cukru aj v období, keV neprijíma-
me potravu a cukor si vytvára z vlastných 
zásob. Bazálnu dávku inzulínu orientačne 
vyrátame z celkovej dennej potreby inzu-
línu, pričom bazálna potreba tvorí u do-
spelého človeka 40 až 60 %. U dospelého 
diabetika sa bežná potreba bazálnej dáv-
ky inzulínu pohybuje okolo 1 jednotky 
na hodinu. V nočnom období je potreba 
inzulínu nižšia, čo nám preukáže nočný 
profil, pričom v úvode liečby sú najčas-
tejšie zaznamenané hypoglykémie v noč-
nom období medzi 1. a 3. hodinou rannou. 
V takomto prípade postupne redukujeme 
bazálnu dávku, ktorá zvyčajne klesne až 
na polovicu dennej potreby. Od 4. rannej 
hodiny býva naopak bazálna potreba vyš-
šia ako počas dňa – vyvíja sa dawn feno-
mén, zvaný aj fenomén úsvitu a tým pá-
dom býva bazálna potreba v tomto období 
vyššia ako v priebehu dňa.

Dawn fenomén sa vyvíja vplyvom zvý-
šenej hladiny kontraregulačných hor-
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mónov (kortizol, somatotropný hormón) 
glukózového metabolizmu, ktoré majú 
opačný účinok ako inzulín a pôsobia na 
zvyšovanie glykémie. 

Bolusové dávky inzulínu využívame k po-
krytiu väčšej potreby inzulínu v období 
jedla, prípadne k vyrovnaniu zvýšenej 
hodnoty glykémie. 

Bolusové dávky sa programujú podUa 
typu používanej inzulínovej pumpy 
zväčša po 0,5 jednotky. Účinok bolusovej 
dávky sa prejaví podUa druhu inzulínu. 
U inzulínových analógov akými sú lispro 
(Humalog), glulisin (Apidra) alebo aspart 
(NovoRapid) už po 5 až 10 minútach, 
u ostatných krátko účinkujúcich inzulí-
nov, ktoré predstavujú Actrapid a Humu-
lin R za 15 až 30 minút. Maximálny účinok 
u analógov trvá do 1 až 2 hodín, u ostat-
ných krátko účinkujúcich inzulínov za 2 
až 3 hodiny. PodUa použitého inzulínu sa 
volí aj spôsob stravovania, čo u analógov 
predstavuje 3krát denne bez dojedania 
desiatej, olovrantu a druhej večere a krát-
ko účinkujúcich inzulínov 6krát denne 
s dojedaním desiatej, olovrantu a druhej 
večere. VoUba príslušného inzulínu závisí 
na vzájomnej dohode lekára a diabetika, 
pričom sa zohUadňuje denný a pracovný 
režim, akým diabetik žije v domácich pod-
mienkach. U tehotných žien sa vzhUadom 
na nedostatočné skúsenosti s jeho použí-
vaním v období gravidity neodporúčajú 
analóga, ale sa preferuje krátko účinku-
júci inzulín.

Liečba inzulínovou pumpou môže by� 
úspešná len za predpokladu, že diabe-
tik bude dodržiava� režimové opatrenia, 
predstavujúce kombináciu dávok inzulínu, 
diéty a fyzickej aktivity, aby jeho cukrov-

ka bola dostatočne dobre kompenzovaná. 
Patria sem nielen dobré hladiny krvného 
cukru, ale aj normohodnoty krvného tla-
ku, normálna telesná hmotnos�.

Prevencia a liečba
rizikových situácií

Pri liečbe inzulínovou pumpou dochád-
za najčastejšie k týmto komplikáciám:

• hypoglykémia;
• hyperglykémia s následnou ketoaci-

dózou;
• kanylová infekcia;
• hmotnostný prírastok.

Hypoglykémia

Napriek tomu, že výsledkom liečby in-
zulínovou pumpou, je redukcia hypogly-
kémií, nie je možné sa im úplne vyhnú�. 
Hlavne výskyt nočných hypoglykémií je 
obzvláš� nebezpečný, pretože napriek 
nízkej hladine krvného cukru, pumpa 
naValej dávkuje inzulín. V praxi venuje-
me zvýšenú pozornos� nočnému moni-
toringu glykémií v období medzi jednou 
a tre�ou hodinou rannou. Monitoring je 
častejší v úvode liečby, počas titrácie dá-
vok inzulínu. 

K príčinám hypoglykémie patrí vyne-
chanie prísunu sacharidových jednotiek, 
zvýšená fyzická aktivita, alebo predávko-
vanie sa inzulínom. Viac ako polovica hy-
poglykémií sa vyskytuje v nočnom obdo-
bí. Hypoglykémia môže vies� až k strate 
vedomia, čím predstavuje akútne ohro-
zenie života. Je preto potrebné včasne 
rozozna� príznaky hypoglykémie, medzi 
ktoré patrí: tras rúk, potenie, zhoršené vi-

denie, hlad, bledos�, celková slabos�, bo-
les� hlavy, tŕpnutie okolo úst. Pri nelieče-
ných príznakoch sa môžu tieto zhoršova� 
a postupne vyvíjav do zmätenosti, s po-
stupnými kŕčmi a stratou vedomia. Tahko 
prehliadnuteUné sú nočné hypoglykémie, 
ktoré diabetik zvyčajne prespí a ktorých 
následkom sú potenie, prípadne ranné 
bolesti hlavy. 

Ťažká hypoglykémia je taká, pri ktorej 
musí zasahova� iná osoba. Tahkú hypo-
glykémiu odliečime podaním tzv. rýchlych 
sacharidov v podobe sladkých nápojov. 
PodUa stupňa závažnosti hypoglykémie 
podáme nápoj s obsahom jednej až troch 
sacharidových jednotiek. Najvhodnejšie 
sú sladký čaj, ovocný džús, alebo Coca 
Cola. Je nutné pripomenú�, že na odlieče-
nie hypoglykémie nie sú vhodné nápoje 
s označením dia, alebo light. 

V prípade, že klient nie je schopný sa-
mostatne pi�, alebo hrozí aspirácia teku-
tiny, taktiež v prípade bezvedomia volí-
me aplikáciu injekcie glukagónu. O tejto 
možnosti je potrebné upovedomi� aj prí-
buzných, resp. Uudí s ktorými je diabetik 
v dennodennom kontakte. Glukagón je 
hormón, ktorý zvyšuje glykémiu takým 
spôsobom, že podporuje uvoUnenie cukru 
zo zásob nachádzajúcich sa v organizme. 
Každý diabetik liečený pomocou inzulíno-
vej pumpy by ho mal ma� v zásobe a mal 
by by� edukovaný o jeho používaní nielen 
on, ale aj jeho príbuzní.

V niektorých prípadoch sa však dia-
betik nemôže spolieha� na svoje poci-
ty súvisiace s výskytom hypoglykémie, 
pretože s vývinom cukrovky môže dojs� 
k poškodeniu vegetatívnych funkcií a tým 
pádom nemusí dochádza� k vzniku varov-

Diasestra_2007_4.indd   24 9.12.2007   22:21:37



25

4/2007 � SESTRA V DIABETOLOGII

Kanylová infekcia

Pri zavádzaní kanyly do podkožia je 
potrebné zachováva� zásady sterility, 
dôkladne dezinfikova� miesto vpichu 
a pravidelne meni� kanylu, tj. najneskôr 
na tretí deň. Kanylu je potrebné taktiež 
vymeni� pri pocite bolesti, začervenaní, 
alebo vzostupe glykémie. 

V prípade vzniku lokálneho zápalu 
v mieste aplikácie inzulínu je vhodné vy-
hUada� lekára, pretože hrozí riziko rozší-
renia sa zápalu do okolia a postupne do 
celého organizmu. 

Ako prevencia vzniku zápalu je nutné 
vyvarova� sa aplikácii kanyly do bolesti-
vého, zatvrdnutého, alebo farebne zme-
neného miesta.
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Léčba inzulínovou pumpou

ných signálov hypoglykémie. Najčastejšou 
príčinou neuvedomovania si hypoglykémie 
sú opakované hypoglykémie. Ako o hypo-
glykémii hovoríme o každej glykémii, kto-
rej hodnota poklesne pod 4 mmol/l. Pri 
poklese pod 3,3 mmol/l, odliečime hypo-
glykémiu aj v prípade, že sa u klienta ne-
vyskytujú žiadne príznaky svedčiace pre 
hypoglykémiu. 

Hyperglykémia

Pri liečbe inzulínovou pumpou použí-
vame výhradne krátko účinkujúci inzu-
lín, ktorý je podávaný kontinuálne v mi-
krodávkach. Riziko vzniku hyperglykémie 
s ketoacidózou je vysoké a môže nasta� už 
po 2 až 3 hodinách od prerušenia podá-
vania inzulínu. Pri každej glykémii vyššej 
ako 15 mmol/l je potrebné vyšetri� moč na 
prítomnos� acetónu. 

Príčiny vzniku hyperglykémie:
• nedostatočná dávka inzulínu v dôsled-

ku nesprávne určenej dávky inzulínu 
(bazálna, bolusová dávka, alebo ne-
podaná dávka pred jedlom);

• zvýšená potreba inzulínu pri infekcii, 
pri teplote, veUkom psychickom vy-
pätí, taktiež pri operačnom zákroku, 
prechodne môže by� bazálna dávka 
zvýšená až o 100 %;

• diétna chyba;
• lokálna reakcie v mieste aplikácie ka-

nyly, najmä v prípade, že je kanyla 
zavedená dlhšie ako tri dni;

• porucha pumpy – vybitá batéria, 
prázdny zásobník, pumpa ponecha-
ná v režime stop, porucha elektro-
niky, vzduch v zásobníku a hadičke, 
ktorá privádza inzulín, upchatá ka-
nyla, nesprávne zavedený katéter;

• reakcia organizmu na predchádzajú-
cu hypoglykémiu.

Ak nie je prítomný v moči acetón je 
potrebné zabezpeči� dostatočný prísun 
tekutín, skontrolova� pumpu, pre prípad 
vylúčenia technického problému, dopich-
nú� korekčnú dávku inzulínu podUa or-
dinácie ošetrujúceho lekára, skontrolo-
va� glykémiu a moč po dvoch hodinách 
a v prípade, že hodnota glykémie ne-
klesla, je potrebné zmeni� miesto vpichu 
a opätovne dopichnú� inzulín. Po dvoch 
hodinách skontrolova� glykémiu znova 
– ak hodnota neklesá, kontaktova� leká-
ra a dopichnú� korekčnú dávku inzulíno-
vou striekačkou. 

Ak je v moči prítomný acetón, prípadne 
sa objaví pri nasledujúcej kontrole moču, 
diabetik si aplikuje inzulín striekačkou, 
vymení zásobník, zvolí si nové miesto 
vpichu do podkožia a následne aplikuje 
bolus inzulínu – dávka 4 až 8 IU, podUa 
celkovej dennej dávky inzulínu a glyké-
mie. Tento krok je potrebné konzultova� 
s lekárom! Je potrebný dostatočný prísun 
tekutín a v prípade, že glykémia neklesne 
po dvoch hodinách, odpoji� pumpu, apli-
kova� korekčnú dávku striekačkou a kon-
taktova� ošetrujúceho lekára.
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Souhrnně o Číselníku

Setřídění zdravotnických prostředků v kapitole Obvazový materiál usnadňuje lé-
kařům orientaci v Číselníku VZP, nebo& kapitoly korespondují s terapeutickými po-
stupy. Zákon ukládá pojiš&ovnám hradit pomůcky do velikosti 10×10 cm, maximál-
ně do 150 Kč/ks a na základě schválení RL. Výjimku tvoří skupina amorfních, kde 
není třeba souhlasu RL a úhrada činí 75 %.

Terapeutický materiál

aneb souhrn, který znáte ze své praxe

Číselník VZP vychází ze zákona 
č. 48/ 1997 Sb. a ze související legislati-
vy EU. Pravidelně se v něm aktualizují 
ceny, provádějí změny a zařazují nové 
produkty. Obsahuje všechny zdravotnic-
ké prostředky hrazené na poukaz – na-
příklad obvazový materiál, pomůcky pro 
inkontinentní pacienty, stomiky, diabeti-
ky, tělesně postižené atd. – rozdělené do 
jednotlivých podskupin.

Výše citovaný zákon pojiš&ovně přímo 
ukládá, které zdravotnické prostředky 
jsou plně nebo částečně hrazeny z pro-
středků veřejného zdravotního pojištění, 
včetně množstevních i finančních limitů 
a podmínek, za kterých zdravotnický 
prostředek lze předepsat.

• Revizní lékař potvrzuje poukaz na zá-
kladě žádosti ošetřujícího lékaře, po-
kud je u pomůcky uvedeno písmeno 
“Z”.

• Jestliže lékař předepíše ZP, na jehož 
úhradě se podílí též pacient, je povi-
nen na tuto skutečnost pacienta upo-
zornit.

• V době hospitalizace se ze zdravotní-
ho pojištění hradí zdravotnické po-
můcky plně, nikoli však na poukaz, 
ale z paušálu zdravotnického zaří-
zení. Pojištěnec se na jejich úhradě 
nepodílí.

Aktualizovanou verzi číselníku najdete 
na stránkách www.vzp.cz 

Tiskovou verzi můžete zakoupit na pří-
slušných pobočkách VZP.

Nové setřídění ZP 
Od 1. července 2007 došlo k podstatné 

změně soupisu některých zdravotnických 
prostředků tak, aby třídění lépe respekto-
valo terapeutické postupy. Cílem změny 
bylo usnadnit práci i orientaci v číselní-
ku, zkvalitnit a urychlit léčbu a v nepo-
slední řadě ulehčit pacientovi lépe sná-
šet jeho potíže.

O kategorizaci jako takové lze hovořit 
až po přijetí potřebných zákonů. Nicmé-
ně na základě nákladovosti jednotlivých 
zdravotnických prostředků byla podsku-

pina 01 určena jako první pro vytvoření 
kategorizačního setřídění. Podobné setří-
dění postupně proběhlo i v podskupině 
02 – pomůcky pro inkontinentní a v pod-
skupině 03 – pomůcky stomické. V dal-
ších podskupinách se postupně setřídě-
ní provádí.

Podskupina 01 Obvazový materiál se dělí 
na část všeobecnou a část gelového krytí. 
V rámci mezinárodní klasifikace tzv. vlh-
kého hojení ran (resp. gelového krytí) 
rozdělila VZP jednotlivé ZP podle daných 
kritérií do 19 kapitol:

1. Hydrogely
2. Obvazy s aktivním uhlím
3. Antiseptika
4. Algináty
5. Hydrokoloidy
6. Hydrofibery
7. Hydropolymery, polyuretany, pěny
8. Filmové obvazy
9. Neadherentní
10. Silikony
11. Netkané textilie
12. Bioaktivní
13. Aktivní čistící
14. Kolageny
15. Maltodextriny
16. Roztoky pro léčbu ran
17. Hyaluronan
18. Nanokrystalické stříbro
19. Hydrobalanční

Součástí názvu každé kapitoly je indi-
kační kritérium, které doporučuje, na ja-
kou ránu je typ vlhkého krytí určen. 

Každá tato kapitola se dále dělí z hle-
diska vzhledu a konzistence na: 

• plošné
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• amorfní (ZP v tubách, sprejích, apli-
kátorech)

• provazce (tamponáda do hlubokých 
ran apod.)

• problematické lokality (speciální kry-
tí na lokty, sakrální oblast)

Předpis poukazu podléhá zákonu 
č. 48/ 1997 Sb., příloha 3, oddíl C. To zna-
mená, že pojiš&ovna hradí tyto pomůcky 
do rozměru 10×10 cm, nejvýše do 150 Kč 
za 1 kus a na základě schválení RL. Výjim-
ku tvoří skupina amorfních či zásypů, kde 
není třeba souhlasu RL a úhrada činí 75 % 
(viz § 15). Změnu úhrad může přinést až 
novela zmíněného zákona. 

Zatím platí, že na základě zákona 
č. 48/ 1997 Sb. předpis poukazu na všech-
ny ostatní ZP dané podskupiny musí 
schválit RL.

Ekonomika léčby a legislativa
Z četných dostupných ekonomických 

studií je pojiš&ovnám známa skutečnost, že 
vlhké hojení ran je ve své konečné fázi méně 
ekonomicky náročné než klasická léčba, 
přesto je VZP povinna dodržovat příslušnou 

legislativu a svými předpisy ji nemá mož-
nost měnit. Tato zákonná ustanovení platí 
i pro ostatní zdravotní pojiš&ovny.

Další setřídění proběhlo ve všeobec-
né části téže podskupiny 01 – Obvazo-
vý materiál.

1. Fixace hypoalergenní
2. Gáza hydrofilní

• gáza hydrofilní skládaná (steril-
ní i nesterilní, kompresy sterilní 
i nesterilní) nejvýše do rozměru 
10×10 cm a velikosti balení 2 ks, 
dle zvážení ošetřujícího lékaře,

3. Kompresy
4. Náplast hypoalergenní

• náplasti hypoalergické – nárok 
vzniká pouze u pojištěnců do 18 
let věku, u pacientů se stomií a di-
abetiků, dle zvážení ošetřujícího 
lékaře,

5. Obinadla hydrofilní
• obinadlo hydrofilní sterilní – nej-

výše do rozměru 12 cm×5 m, dle 
zvážení ošetřujícího lékaře,

6. Obinadla elastická
• obinadlo pružné hadicové, dle 

zvážení ošetřujícího lékaře,

• obinadlo elastické – nejvýše do 
rozměru 14 cm×5 m, dle zvážení 
ošetřujícího lékaře,

7. Vata buničitá
• vatu buničitá – 100 g, dle zvážení 

ošetřujícího lékaře,
8. Tampony vinuté

• tampony vinuté – pouze preskrip-
ce DIA, 1 bal. po 1 000 ks ročně,

9. Vata obvazová
• vatu obvazovou skládanou – 

100 g, dle zvážení ošetřujícího 
lékaře,

• vatu obvazovou sterilní – 25 g, dle 
zvážení ošetřujícího lékaře.

10. Hemostatika 

Každá z těchto skupin se dále dělí pod-
le druhu materiálu, například tkaný či 
netkaný textil, hedvábné textilie, trans-
parentní, dále např. gáza a kompresy 
se dělí na sterilní či nesterilní, obinadla 
elastická dělíme např. k fixaci pohybo-
vého materiálu, pro bandáž kloubů, leh-
ce podpůrné, obinadla dle stupně kom-
prese atd.

Terapeutický materiál
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Psychosociální aspekty terapie diabetu

Diabetes a psychika

Orientujete se v psychiatrii? Poznáte pacienta, který potřebuje pomoc? Které 
stavy jsou urgentní a u kterých můžeme vyčkávat? Na tyto otázky se pokusíme 
odpovědět v následujícím stručném přehledu. 

Zuzana Krausová
ambulantní psychiatr

5. část – O diagnostice a léčbě psychických poruch 

Co sledovat?

V běžné klinické situaci v diabetolo-
gii hledáme především příznaky deprese 
a úzkosti. tj.:

• depresivní nálada (smutná, prázdná, 
beznadějná),

• neschopnost prožívat radost, těšit se 
na něco,

• nedostatek energie, slabost, únava, 
pasivita,

• neklid, napětí, úzkost, podráždě-
nost,

• citová labilita,
• poruchy spánku,
• snížené sebehodnocení (více než do-

sud), sebeobviňování,
• stížnosti na nové tělesné obtíže – bo-

lesti hlavy, zad, trávicí problémy, bu-
šení srdce apod.,

• myšlenky na smrt, nesmyslnost ži-
vota, sebevražedné úvahy,

• vztahovačnost,
• změny psychomotorického tempa, 

zhoršení paměti a koncentrace.
Hodnotíme stav podle toho, co nám 

pacient sděluje (verbální kontakt), jak 
se nám jeví a jak se chová (nonverbální), 
a také z různých nepřímých známek psy-
chických problémů (např. zvýšené potře-
by anxiolytik).

Verbální (slovní) projev

První věc, kterou bychom měli regis-
trovat ve verbálním projevu, je jeho 
kvantita.

Pokud pacient mluví nápadně málo, 
může to signalizovat depresi. Pokud mlu-
ví až moc, znamená to většinou napětí, 
úzkost nebo rozpaky. Podstatná je even-
tuelní změna oproti tomu, jak se dotyč-
ný projevoval dosud.

Pokud jde o obsah verbálních sděle-
ní, musíme počítat s tím, že většina pa-

cientů má tendenci k dissimulaci psy-
chických obtíží. Stydí se za ně, nechtějí 
„obtěžovat“ nebo si myslí, že tyto pro-
blémy do diabetologické ordinace ne-
patří. Někdy si netroufnou problém 
vyslovit přímo, jen ho naznačují nebo 
opisují, například: „no…, nestojí to za 
moc poslední dobou“ nebo „manželka 
si myslí, že…“.

I u psychiatra mívají pacienti často pro-
blém se vyjádřit. Jedno z typických kódo-
vaných sdělení bývá například: „mívám 
takové černé myšlenky“. Obvykle tím pa-
cient myslí závažné pesimistické úvahy, 
často i suicidální.

Část pacientů si ani není vědoma, že je-
jich problémy jsou vlastně psychické – cítí 
jen nepohodu nebo neklid, který neumějí 
přesně popsat. Je proto zcela v pořádku 
ptát se v rámci zdravotnické konverzace 
i na psychický stav. Samozřejmě citlivou, 
neagresivní formou. V rámci takového 
„psychoscreeningu“ si můžete sami vy-
tvořte zahajovací otázky, které se Vám 
budou přirozeně vyslovovat a které zařa-
díte do svého běžného repertoáru. Měly 
by být co nejjednodušší, například: „a co 
nálada?“ „co nervy?“ apod. Neobávejte 
se, že svým dotazem pacienty zneklidní-
te nebo že se jich dotknete. Naopak. Jsou-
-li v pořádku, citlivý zájem o jejich osobu 
je spíše potěší. Pokud nejsou, usnadníte 
jim vyjádření. 

Neverbální projevy – „řeč těla“

Jsou stejně důležité jako verbální in-
formace a většinou autentičtější. Pacient 
třeba tvrdí, že je vše zcela v pořádku, ale 
jeho „řeč těla“ vypovídá o něčem jiném. 
Jako zdravotníci bychom měli svou vní-
mavost na neverbální signály trénovat 
(většinou ji v praxi používáme, ale pod-
vědomě – jako neurčitý pocit, který z pa-
cienta máme). 

Při kontaktu s pacientem bychom měli 
registrovat především:

• celkový dojem, oblečení a uprave-
nost, u žen nalíčení,

• držení těla, chůze,
• psychomotorické tempo – rychlost 

a plynulost pohybů a reakcí, rytmus 
řeči,

• výraz obličeje (zejména očí a úst), 
mimika,

• mimovolní pohyby (zvl. rukama a no-
hama) – prozrazují neklid a napětí,

• viditelné změny na kůži (zčervenání, 
pocení).

Další informace

K podezření, že by pacient nemusel být 
psychicky OK, nás mohou vést i objektiv-
ní informace o jeho momentální situa-
ci (ztráta místa, rozvodové řízení apod. 
– riziko reaktivních depresí). Signálem 
psychických problémů mohou také být 
změny některých klinických údajů, které 
běžně sledujeme – výkyv hmotnosti (ná-
růst i úbytek), zvýšení TK nebo zrychlení 
pulsu (při úzkosti), změny jídelních návy-
ků (nechutenství i přejídání). 

Na psychickou nepohodu nás může upo-
zornit konzumace „úlevových“ a psycho-
aktivních látek – alkohol, nadměrné kou-
ření, častější žádosti o hypnotika nebo 
analgetika. Samoléčba těmito prostřed-
ky bývá častá.

Co mu vlastně je? 

(Jak se vyznat v psychiatrických 
diagnózách)

Psychiatrická diagnostika je poněkud 
nepřehledná. Pokus o srozumitelný pře-
hled je uveden v následujícím textu. 

Oficiální klasifikace ICD-10 uvádí psy-
chiatrické diagnózy pod písmenem F. 
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Psychosociální aspekty terapie diabetu

V praxi se však můžete setkat s mnoha 
dalšími termíny, které v podstatě vyjad-
řují totéž. S historií psychiatrie se vyvíje-
lo i názvosloví, takže pro jeden stav může 
existovat i několik synonym.

Pro praxi je podstatné rozlišovat v této 
„džungli“ psychiatrického názvosloví ně-
kolik základních skupin (problematika je 
to dost složitá, sami psychiatři často mu-
sejí zauvažovat, jak stav nejlépe klasifi-
kovat, proto si pro tento účel dovolujeme 
určité zjednodušení).

Psychózy (F 20 – F 29), například 
schizofrenie 

Jsou to hluboké a závažné poruchy, s na-
rušeným vnímáním reality (bludy nebo 
halucinace). „Blázen“ v lidovém pojetí je 
obvykle právě psychotik. Patří jednoznač-
ně do léčby psychiatra (až v druhé řadě 
psychologa).

Skupina afektivních poruch
(F 30 – F 39)

Řadí se sem bipolární (maniodepresiv-
ní) porucha a prakticky všechny typy de-
presí. Právě u depresí bývá nejvíce klasi-
fikačních nedorozumění. Dříve se deprese 
dělily dichotomicky na endogenní (tj. bez 
zjevné příčiny) a exogenní (tj. reaktivní). 
Dnes se v názvosloví tolik nelpí na tom-
to rozdělení, spíše se zdůrazňuje závaž-
nost (diagnostikuje se tzv. depresivní fáze 
– F 32). V obecném povědomí přetrvává 
pojetí endogenní deprese jako nemoci, 
jako „skutečné deprese“, kdežto reaktiv-
ní spíše jako určité slabosti, nezvládnutí 
situace apod. Platí to však jen do určité 
míry a i reaktivní deprese mohou být zá-
važné a nebezpečné.

Skupina úzkostných poruch 
a somatizačních poruch
(F 40 – F 45)

Tato skupina zhruba odpovídá starší de-
finici neurózy. Úzkost je jedním z nejčas-
tějších psychických problémů a vyskytuje 
se u celé řady poruch, samozřejmě velmi 
často i u depresí. Mezi úzkostné poruchy 
se ale řadí takové stavy, kde úzkost je do-
minujícím, hlavním příznakem – fobie 
(strach z něčeho konkrétního), generali-
zovaná úzkostná porucha (permanentní 
úzkostné napětí a neklid), panická poru-
cha (náhlé bezdůvodné záchvaty prudké 
úzkosti, provázené tělesnými příznaky – 
může imitovat hypoglykémii!). Dále sem 

patří obsedantně-kompulzivní porucha 
(nutkavé myšlenky a rituály, např. neu-
stálé kontrolování, mytí apod.). 

Je-li úzkost a psychická nepohoda dlou-
hodobě potlačována, může se promítnout 
do těla a projevovat se jako zdánlivě čis-
tě tělesný příznak. Tímto mechanismem 
– somatizací – vznikají různé tzv. soma-
tizační poruchy, často označované napří-
klad jako dráždivý tračník, neurovegeta-
tivní dystonie, srdeční neuróza apod. 

Do skupiny „neurotických“ poruch se 
řadí také reaktivní stavy (F 43), které jsou 
jednoznačně vázány na vyvolávající příči-
nu (např. úzkostně-depresivní reakce na 
rozvod, ztrátu zaměstnání apod., také 
post traumatická stresová porucha po ka-
tastrofickém zážitku).

Poruchy osobnosti (F 60)

Každý jsme nějaký osobnostní typ a má-
me své lepší a horší vlastnosti. Diagnóza 
poruchy osobnosti je ale oprávněná až 
tam, kde osobnost je výrazně nenormál-
ní a dysfunkční (starší termín psychopa-
tie má dnes poněkud pejorativní význam; 
pozor na zaměňování pojmů psychopat 
= člověk s výrazně anomální osobností 
a psychotik = nemocný člověk s psychó-
zou). Osobnost je víceméně stálá charak-
teristika, kterou se léčebně daří ovlivňo-
vat jen málo.

Organické poruchy (F 00 – F 09) 

Sem patří například různé typy demencí 
nebo poruchy vyvolané psychoaktivními 
látkami (F 10 – F 19) – alkohol, drogy, ab-
usus léků a další.

V psychiatrii se často setkáváme s komor-
biditou, tj. výskytem několika diagnóz sou-
časně. Psychika je natolik složitá, že zahr-

nutí některých stavů do jediného pojmu 
by často znamenalo přílišné zjednodušení. 
Člověk tedy může mít poruchu osobnosti 
(tj. celoživotní charakteristiku) – napří-
klad F 60.6 (vyhýbavá porucha osobnosti). 
V určité životní fázi se k ní může přidružit 
některá forma úzkostné poruchy (např. F 
41.0 – panická porucha) nebo deprese (F 
32.1 – středně těžká depresivní fáze). Není 
tedy třeba obtížně řešit, zda má pacient 
spíše úzkost nebo spíše depresi – velmi 
často má obojí zároveň. 

Léčba v psychiatrii
– kdy a jak?
Závažné a urgentní stavy

V psychiatrii se obvykle moc nespěchá, 
ale i zde jsou situace, v nichž je potřeba 
jednat rychle. Závažné jsou jednoznač-
ně jakékoliv sebevražedné tendence. Při 
podezření na ně je vždy třeba zpozornět 
a nikdy je nebagatelizovat, protože nikdy 
nedokážeme přesně odhadnout, jak se pa-
cient zachová (samozřejmě vůbec nepla-
tí pověra, že kdo sebevraždou vyhrožuje, 
ten ji ve skutečnosti nespáchá). Závažné 
jsou dále akutní psychotické stavy (bludy, 
halucinace), mánie (extrémní hyperakti-
vita a agitace), zmatenost, podezření na 
intoxikaci či abstinenční syndrom, těžká 
deprese (komunikace s pacientem je na-
tolik nekvalitní, že „do něj nevidíme“, 
nevíme o čem přemýšlí, zda nemá sebe-
vražedné tendence). V těchto případech 
se doporučuje neotálet a vždy konzulto-
vat psychiatra.

Stavy střední intenzity 

Jedná se například o deprese (bez suici-
dálních tendencí!), úzkosti, poruchy spán-
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ku, pomalu progredující obtíže s pamětí 
aj., u kterých nemusíme postupovat tak 
neodkladně. Máme čas zvážit, jak na pa-
cienta nejlíp jít, nenutit ho třeba hned do 
léčby, pokud odmítá, ale pomalu ho pře-
mlouvat apod. 

S tím vyvstává otázka, jak se tato střed-
ní intenzita rozezná, neboli: Kdy je vhod-
né a potřebné dotyčného nutit k léčbě 
a kdy je ještě schopen pomoci si sám, 
případně zda můžeme respektovat jeho 
odmítnutí? Hranice je velmi nejasná, ale 
v zásadě je třeba pacientovi pomoci teh-
dy, pokud sám poci&uje nepohodu a žádá 
o pomoc (subjektivní důvody) nebo mu 
psychické obtíže působí zřejmé a dlou-
hodobé problémy a dysfunkce v osobním 
životě, práci, sociálních rolích či zdravot-
ním stavu (objektivní důvody).

Ne vždy je subjektivní a objektivní po-
hled na věc v rovnováze. Často si pacient 
není plně vědom toho, jak moc nabourává 
psychika jeho život nebo zdraví, a odmítá 
se léčit. Nebo si toho i vědom je, ale stej-
ně léčbu odmítá, protože je pod vlivem 
nejrůznějších obav a předsudků (strach 
a stud, „nejsem přece blázen“, „musím to 
zvládnout sám“, „bůhví co se mnou bu-
dou dělat“ apod.). Tyto předsudky a obavy 
z tzv. stigmatizace psychiatrie a jejích pa-
cientů stále přetrvávají, i když už se přece 
jen situace značně zlepšila.

Mírné a subklinické obtíže

Tady je v běžném životě skutečně nej-
lepší nechat volbu na dotyčném člověku. 
Různé možnosti řešení a pomoci bychom 
mu měli nabídnout, ale do ničeho ho ne-
nutit. U diabetiků je ovšem situace po-
někud jiná. Bylo opakovaně zjištěno, že 
i mírné stupně depresí a dalších projevů 
„psychického dyskomfortu“ negativně 
ovlivňují metabolickou situaci – jednak 
zhoršenou adherencí k režimu, jednak 
možná i vnitřními (psycho-neuro-endo-
krinnímí nebo imunitními) mechanismy. 
Proto doporučujeme, je-li to v konkrétním 
případě možné, i mírné a subklinické psy-
chiatrické potíže u diabetiků léčit. 

Kompetence, možnosti 
a limity jednotlivých 
„psychoodborníků“ 

U veřejnosti, i zdravotnické, bývá časté 
zmatení pojmů, protože činnost různých 
„psychoodborníků“ se překrývá. 

Psychiatr je odborný lékař, po promoci 
specializovaný na psychiatrii. Je opráv-

něn léčit psychofarmaky, vydávat různé 
typy lékařských zpráv a dokladů (nescho-
penka, žádost o invalidní důchod, dopo-
ručení k hospitalizaci apod.). Většinou 
také poskytuje psychoterapii – je sou-
částí jeho běžné práce, ale systematic-
kou a dlouhodobou psychoterapii (typu 
např. psychoanalýzy) nabízejí jen někte-
ří psychiatři. K návštěvě psychiatra není 
potřeba doporučení. Omezení: mívá ob-
vykle méně času.

Psycholog je absolvent filosofické fa-
kulty (PhDr. nebo Mgr.), nemá tedy žád-
né medicínské vzdělání ani kompeten-
ce. Provádí psychologické poradenství, 
psychoterapii a diagnostiku (testy). Léky 
předepisovat nemůže. K návštěvě psycho-
loga (má-li být uhrazena pojiš&ovnou) je 
potřeba lékařské doporučení. Omezení: 
nemůže napsat léky, léčba bývá většinou 
časově náročná.

Psychoterapeut je někdo, kdo poskytuje 
určitý typ psychoterapie (absolvent pří-
slušného vzdělávání, tzv. psychoterapeu-
tického výcviku). Toto vzdělávání nemá 
vazbu na vysokoškolský systém a může 
ho teoreticky absolvovat kdokoliv, kdo 
má k němu schopnosti a předpoklady. 
Většinou si tyto výcviky dělají jako do-
plňkové vzdělání psychiatři a psycholo-
gové, často lékaři jiných oborů, pedago-
gové nebo sociální pracovníci, není to ale 
podmínkou. 

Z výše popsaného rozdělení vyplývá 
také to, ke komu pacienta podle typu ob-
tíží směrovat. Těžší urgentnější stavy, 
potřeba hospitalizace, nejspíše potřeba 
psychofarmak – k psychiatrovi. Stavy, 
kde předpokládáme hlavně potřebu po-
hovořit si, rozebrat své problémy – spíše 
k psychologovi. Jde-li nám o psycholo-
gickou diagnostiku (IQ, osobnostní pro-
fil apod.) – k psychologovi. Diagnostiku 
neprovádí běžně každý psycholog, proto 
je lépe předem ověřit, zda ji dotyčný psy-
cholog nabízí.

Pokud si nejsme zcela jisti, kam bychom 
pacienta spíše měli poslat, zvolíme jednu 
nebo druhou možnost a dotyční odborníci 
se už pak většinou domluví. Psychiatr si 
často vyžádá spolupráci psychologa, po-
kud má dojem, že by pacient potřeboval 
časově náročnější psychoterapii. Naopak 
psycholog kontaktuje psychiatra, pokud 
se domnívá, že klient potřebuje léky. Hod-
ně také záleží na osobě dotyčného odbor-
níka – je-li například pacient úzkostný 
a nikam nechce jít, volíme pokud možno 
někoho laskavějšího, kdo ho hned zpočát-
ku nezneklidní a neodradí. 

Léky nebo psychoterapie?

Otázka je úmyslně nesprávně posta-
vená, protože mnoho lidí uvažuje prá-
vě takto. 

Ve skutečnosti působí obě metody v sou-
činnosti a často se používají současně. 

Určitá dávka psychoterapie by měla být 
nezbytnou součástí jakékoliv psychiatric-
ké léčby – ochota vyslechnout, porozu-
mět, podpořit. Systematičtější psychote-
rapeutická práce je vhodná zejména tam, 
kde si člověk opakovaně nebo celoživotně 
působí problémy svými postoji, reakcemi, 
způsobem myšlení apod., nebo tam, kde 
se musí vyrovnávat s nepříznivými život-
ními okolnostmi. Psychofarmaka mohou 
tuto cestu v některých fázích usnadňovat, 
ale neměla by ji vytěsňovat.

Na druhé straně jsou stavy, u nichž je 
třeba pokud možno rychle a účinně zasáh-
nout – například při těžké depresi. Tady 
by pouhé mluvení asi zdaleka nepomoh-
lo tolik jako antidepresiva. Psychoterapie 
třeba může přijít na řadu později, až se 
pacient dostane z nejhoršího.

Otázce psychofarmak se v tomto roz-
sahu textu bohužel nemůžeme podrob-
něji věnovat. Je kolem nich mnoho před-
sudků – „léky nabourají psychiku, mění 
osobnost, vedou k závislosti“ apod. Tyto 
představy vycházejí ze zkresleného ob-
razu psychiatrie před 50 lety. Dnes jsme 
schopni správně volenou medikací větši-
ně pacientů účinně pomoci, aniž jim ved-
lejšími účinky znemožníme běžný život. 
Například moderní antidepresiva (vhodná 
i pro léčbu úzkostí a dalších stavů, nejen 
pro deprese) jsou účinná, mají minimum 
nežádoucích účinků a nejsou návyková. 
Pro diabetiky jsou bezpečná, protože ni-
jak dramaticky neovlivňují metabolismus 
a nemají ani velké interakce s inzulínem 
či PAD. 

To je tedy dobrá zpráva na závěr: psy-
chické poruchy umíme dnes už docela 
dobře léčit.

Psychosociální aspekty terapie diabetu
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Psychosociální aspekty terapie diabetu

Psychologická péče
pro pacienty s diabetem

Ve dnech 16. a 17. listopadu proběhl v Praze z iniciativy Diabetologického centra 
FN v Plzni a za podpory společnosti Novo Nordisk vůbec první mezioborový seminář, 
jehož cílem bylo nejen upozornit na psychické problémy pacientů s cukrovkou, ale 
také se pokusit formulovat možnosti jejich konkrétního řešení. Rozdělení do dvou 
dnů umožnilo věnovat první den přednáškám, druhý pak byl zcela ve znamení in-
teraktivních workshopů.

První společný workshop diabetologů, psychiatrů a psychologů

Jaroslava Sladká
Nakladatelství GEUM

Diabetes – přístupy,
přání a potřeby

MUDr. Silvie Lacigová hned v úvodu 
připomněla program DAWN (Diabetes 
Attitudes, Wishes and Needs), který pro-
bíhá v České republice od července 2004 
(hlavními aktéry této iniciativy, kteří tvoří 
pracovní skupinu programu, jsou S. Laci-
gová, T. Hrachovinová, S. Vlčková, J. An-
drášková, J. Kreuzbergová, V. Letocha, I. 
Piljarová a D. Raabová).

Vychází ze studie DAWN, která je za-
tím největším celosvětovým průzkumem 
psychosociálních aspektů péče o pacien-
ty s diabetem. Studie vznikla z iniciativy 
společnosti Novo Nordisk ve spolupráci 

s IDF a s odborníky z řady zdravotnic-
kých týmů pečujících o pacienty s diabe-
tem. Hlavní část studie proběhla v roce 
2001 ve 13 zemích: Austrálii, USA, Indii, 
Japonsku, Anglii, Dánsku, Francii, Španěl-
sku, Německu, Nizozemsku, Polsku, Nor-
sku a Švédsku. Dodatečný a podpůrný vý-
zkum stále probíhá.

Hlavním důvodem zahájení takovéhoto 
programu je stále nedostatečná kompen-
zace řady pacientů s diabetem, a to i přes 
sofistikovanou léčbu nejmodernějšími 
léky. Ukazuje se, že jednou z nezpochyb-
nitelných příčin takového stavu je právě 
podceňování psychosociálních aspektů 
spojených s léčbou cukrovky jako celoži-
votního chronického onemocnění.

Program DAWN
v České republice 

Výsledky dosavadních šetření, provede-
ných v ČR, jsou v souladu se zahraničními 
výzkumy a ukazují na vyšší míru aktuální 
úzkosti a úzkostnosti (jako osobnostního 
rysu) u nemocných s diabetem 1. i 2. ty-
pu oproti populačnímu průměru. Dále byl 
zjištěn vyšší psychický dyskomfort ne-
mocných žen (signifikantně vyšší depre-
sivita i úzkostnost než u mužů) a nárůst 
depresivity u nemocných s mnohočetný-
mi orgánovými komplikacemi. 

Klíčovým zjištěním je, že pro zlepšení 
zdraví a kvality života osob s diabetem je 
nutno věnovat více pozornosti psychoso-
ciálním otázkám, které souvisejí s tímto 
chronickým onemocněním.

Program DAWN se nyní na základě spo-
lupráce s odborníky i příslušnými subjek-
ty v oblasti zdravotní politiky zaměřuje 
na vybudování nových forem spolupráce, 
mezioborového dialogu a organizování 
konkrétních akcí, vedoucích ke zlepšení 
zdraví a kvality života nemocných s dia-
betem (vzdělávání lékařů a sester, edu-
kace pacientů, pořádání odborných se-
minářů a sympozií, provádění lokálních 
studií). K základním cílům patří naučit 
se včas rozpoznat psychické problémy 
pacientů a také s nemocnými lépe ko-
munikovat.

Pro nejbližší období je už v plánu cyklus 
vzdělávacích seminářů pro lékaře a sest-
ry, Česká diabetologická společnost (ČDS 
JEP) podporuje vytvoření sítě ambulancí 
poskytujících psychologickou péči pacien-
tům s diabetem – tzv. Pevné body.
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Vyhodnocení druhého kola 
soutěže o nové glukometry

V tomto čísle byly v soutěži o nové glukometry vylosovány odpovědi těchto našich čtenářů: Bc. Eva Mizerová, Praha, Helena 
Nováková, Napajedla. Dalších 8 soutěžících obdrží knihy z nakladatelství GEUM.

Zde jsou správné odpovědi na otázky z druhého kola soutěže: Výsledky měření se na displeji glukometru zobrazí za 9 sekund. 
Kapacita paměti přístroje EasyGluco je 200 výsledků měření. EasyGluco je biosenzor, výsledky měření je možné zobrazit jak 
v hodnotách mg/dl tak i mmol/l.

Bližší informace o přístroji a jeho distribuci naleznete na www.meditest.cz.

Psychosociální aspekty terapie diabetu

Více informací o studii DAWN lze nalézt 
na: www.dawnstudy.com.

Diabetolog „psychologem“ 
nebo psycholog 
„diabetologem“?

Odpověd na tuto otázku se pokusila 
nalézt ve svém vystoupení prof. MUDr. 
Jindřiška Perušičová, DrSc., která patří 
– jako zakladatelka sekce psychologie 
v diabetologii při ČDS JEP – v dané oblas-
ti jistě k nejerudovanějším tuzemským 
diabetologům. 

Podle autorky samozřejmě nelze zce-
la „přeorientovat“ svou základní odbor-
nost, jednoznačně by se ale měli lékaři-
-diabetologové systematicky vzdělávat 
v oblasti psychologie, snažit se empatic-
ky pronikat do problémů běžného života 
svých pacientů a učit se rozeznávat míru 
jejich úzkostí. Mnohonásobně se jim to 
vrátí v podobě dobře kompenzovaného 
pacienta. Je známo, že deprese vede k la-

bilitě cukrovky, zhoršuje se adherence 
k léčbě. Existuje tu jednoduchá rovnice: 
úspěšná léčba diabetu = snížená depre-
se, úspěšná léčba deprese = zlepšení 
kompenzace diabetu. To, že obě diagnózy 
jsou na sobě dosti úzce závislé, potvrzují 
i některá klinická pozorování, ze kterých 
vyplývá, že člověk s depresí určitým způ-
sobem tíhne k manifestaci diabetu. Je tu 
tedy zjevná komorbidita.

Profesorka Perušičová upozornila také 
na to, že v prožívání nemoci jednotlivý-
mi pacienty jsou značné rozdíly – za-
tímco jeden přijímá diagnózu jako zce-
la zdrcující a nálepka „diabetik“ pro něj 
představuje z hlediska psychosociálních 
kontaktů radikální zásah do kvality živo-
ta, druhý přijímá tento přechod do jiné 
reality mnohem „jemněji“. V prvním pří-
padě se objevují asociace typu: „Člověk 
se z toho nedostane“, „Bez dobrého jídla 
nemá život smysl“, „S chozením za ka-
marády do hospody je konec, smáli by se 
mi, že nemůžu pivo“ apod.

Do edukace nemocných by podle ní 
měla vstoupit další poloha – učit se pří-
stupu k nemocnému. A sama si v tomto 
smyslu položila otázku: „Umíme říci nejen 
CO má dělat, ale také JAK to má dělat?“

Autorka uvedla také další zajímavé 
srovnání „strachů“, vyplývajících z léčby. 
Na jedné straně to byly obavy z injekč-
ní aplikace, zvládání techniky, hypogly-
kémie a možných komplikací, na straně 
druhé ze ztráty zaměstnání, blízké oso-
by, společnosti nebo koníčků. Ukázalo se, 
že problémy z druhé skupiny bývají pro 
pacienty tíživější.

Závěr, který si lze odnést z tohoto vy-
stoupení, je tedy jasný – každý diabeto-
log by měl být i „malým psychologem“, 
stejně tak jako psycholog nebo psychiatr, 
který přichází do kontaktu s nemocným 
cukrovkou, by měl znát alespoň základ-
ní minimum z diabetologie, aby dovedl 
adekvátně posoudit jeho obtíže v celém 
kontextu daného onemocnění.

Soutěž
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