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XXXXIII. Diabetologické dny

Program XIII. pracovního dne Sekce sester ČDS
20. dubna 2007, Luhačovice

7.30 –  8.25 Registrace
8.25 –  8.35 Zahájení

Marie Libichová (FN Ostrava)
Zpráva o činnosti

I. Blok
Koordinátoři: Marie Libichová, Radka Šitová

8.35 –  9.10 Marcela Szabó1, Pavlína Piťhová1, Silvie Jandlová2

1Diabetologické centrum, Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha  
2Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati, Zlín
Dlouhodobé používání diabetické obuvi 
v prevenci vzniku syndromu diabetické nohy 

9.10 –  9.40 Jana Vašková  
Baťa, a.s., Zlín
Konstrukční požadavky na obuv pro diabetiky

9.40 – 9.50 Marta Vtípilová
Edukace mentálně postiženého diabetika 1. typu (kazuistika) 

9.50 – 10.00 Marie Divišová 
Poděbrady
Inzulínové pero Humapen Ergo II

10.00 – 10.10 Romana Fatková1, Jaroslava Kreuzbergová1, Zdeněk Rušavý2,

Kateřina Kovářová2, Eva Lupáčová1

1Oddělení klinické dietologie, FN Plzeň
2Diabetologické a Nutriční centrum, I. Interní klinika, 
FN a LF UK Plzeň
Využití nenasycených mastných kyselin v diabetické dietě

10.10 – 10.20 Jaroslava Kreuzbergová1, Romana Fatková1, Zdeněk Rušavý2,

Jakub Víšek2

1Oddělení klinické dietologie, FN Plzeň
2Diabetologické a Nutriční centrum, I. Interní klinika, 
FN a LF UK Plzeň
Využití potravin s nízkým glykemickým indexem v diabetické dietě

10.20 – 10.30 Marta Hanušová 
Oddělení léčebné výživy, FN Brno
Výživa v těhotenství a gestační diabetes

10.30 – 10.40 Jitka Andrášková 
FN U Svaté Anny, Brno
Sladidla

10.40 – 11.10 Radim Kudela
FAVEA, spol. s r.o., Brno
Nové přírodní nekalorické sladidlo Erythritol 

11.20 – 11.40 Přestávka

2. Blok
Koordinátoři: Jaroslava Kreuzbergová, Vladimíra Havlová  

11.40 – 14.30 Řízená  diskuse u posterů 

Hana Winkelhoferová, Andrea Slížková 
Diabetologické centrum, I. Interní klinika, LF UK a FN Plzeň
Komplexní péče o pacienty s diabetem



Marie Nováková, Jarmila Gajdošíková, Ludmila Kuchařová

Diabetologické centrum, Interní klinika IPVZ, 

Baťova krajská nemocnice, Zlín

Komplexní přístup k léčbě obézních diabetiků 2. typu

Marcela Korolová

Diabetologické centrum, I. Interní klinika, FN Plzeň

Aktivní přístup pacienta k léčbě diabetes mellitus

Hana Kůsová1, M. Křížková1, Marie Libichová2, Zdeněk Rušavý1

1Diabetologické centrum, I. Interní klinika, FN Plzeň
2FNsPO, Ostrava

Pohled pacientů versus pohled lékařů a sester aneb směřujeme

stejným směrem? 

Jana Mašková, Vladimíra Havlová, Alexandra Jirkovská

Centrum diabetologie, IKEM, Praha  

Léčba inzulínovou pumpou – účinná, ale s určitými riziky

Jana Pacnerová  

3. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

Vliv diabetu a arteriální hypertenze u pacientů s Cushingovým 

syndromem na mikrovaskulární reaktivitu 

měřenou laser-dopplerem

Darja Richterová, J. Smrček 

Oddělení léčebné rehabilitace, FN Plzeň  

Rehabilitace a kondiční cvičení u diabetu 

Hana Vlhová, V. Kameníček 

Ambulance pro léčbu chronických ran, Nemocnice v Bílovci, p.o.

Metody existují, ale umíme je využívat?

J. Novotná, Lea Voráčková 

Diabetologické centrum,  FN Hradec Králové

Péče o pacienty ve věku 70–80 let v podiatrické ambulanci 

v roce 2006

Marta Křížová, Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská

Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Prevence syndromu diabetické nohy se zaměřením na mykózy 

Věra Šindelářová, Vladimíra Fejfarová, Marta Křížová, 

Alexandra Jirkovská

Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Kazuistiky hojení Charcotovy osteoarthropatie 

pomocí různých odlehčovacích pomůcek

Marie Jandová, Ivana Kobrová, Zdeněk Rušavý

Diabetologické centrum, I. interní klinika, FN Plzeň

Lze používat biolampu v léčbě syndromu diabetické nohy?

Martina Černeková, Petra Koláčková, Martina Krejčiříková 

Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati, Zlín

Vliv výšky podpatků na rozložení tlaku na plantární části nohou

Martina Černeková, J. Langerová, Lucie Marcaníková

Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati, Zlín

Měření nohou diabetiků a nediabetiků ve věku nad 60 let

Vladimíra Jelínková, Lenka Forejtová, Eva Krušinová

Centrum, diabetologie, IKEM, Praha

Imunosupresivní léčba

Hana Tibenská, Olga Břízová, Kateřina Zídková

Centrum, diabetologie, IKEM, Praha

Transplantovaná pacientka s náhlou ztrátou sluchu

14.30 – 15.00 Závěr
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Dlouhodobé používání
diabetické obuvi v prevenci vzniku
syndromu diabetické nohy

Marcela Szabó1, Pavlína Piťhová1, Silvie Jandlová2

1Diabetologické centrum, Interní klinika 2. LF UK 

a FN Motol, Praha  
2Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati, Zlín 

Úvod: 
Mezi nejzávažnější komplikace diabetu patří syndrom diabe-

tické nohy. Pod tímto názvem rozumíme postižení nohy distál-

ně od kotníku nejčastěji ulceracemi nebo těžšími deformitami.

Nejúčinnější metodou prevence, která předchází vzniku syndro-

mu diabetické nohy, je nošení profylaktické zdravotní obuvi dia-

betiky. 

Kazuistika: 
48letý diabetik 2. typu léčený inzulínem testoval nový model

profylaktické zdravotní obuvi pro diabetiky po dobu 2 let. Byl

průběžně sledován diabetologem, podiatrem, obuvním techno-

logem. Po 2 letech i při uspokojivé kompenzaci diabetu, dysli-

pidémie a hypertenze došlo k progresi všech mikrovaskulárních

i makrovaskulárních komplikací diabetu:

• proliferativní retinopatie bilaterální i po oboustranném ošet-

ření laserovou fotokoagulací sítnice progredovala výrazně

zejména na periferii sítnice, na obou makulách se objevil

edém;

• nefropatie progredovala ze stadia mikroalbuminurie do sta-

dia proteinurie;

• polyneuropatie dolních končetin (DK) progredovala z formy

středně těžké do formy těžké při rozvoji iritačních jevů (nově

výrazné klidové bolesti DK) a zhoršení tlakového čití;

• na tepnách obou dolních končetin byly nově popsány hemo-

dynamicky významné stenózy.

Přesto se klinický nález na nohou pacienta nezhoršil – nao-

pak v některých sledovaných parametrech došlo i k jejich zlep-

šení. Deformity, edémy ulcerace či gangrény se nevyskytovaly při

zahájení testů, v jejich průběhu ani při ukončení, proto nemu-

sela být provedena žádná amputace, která se nevyskytovala ani

v anamnéze. Hyperkeratózy přítomné na obou ploskách při zahá-

jení testů trvaly i v jejich průběhu a i při ukončení se nacházely

v nezměněném stavu. Při zahájení testů měl pacient na obou

patách ragády vzniknuvší v běžné obuvi, které se v menším roz-

sahu vyskytovaly i po roce nošení profylaktické obuvi a po 2

letech již vymizely. Při zahájení testů měl pacient v meziprstí

obou nohou přítomny mykózy, které vymizely již po roce nošení

diabetických bot a ani po 2 letech se nevyskytovaly. Jelikož se

jedná o pacienta s problematickou compliance, velmi uspokoji-

vý stav nohou ve srovnání s jeho celkovým zdravotním stavem

považujeme za úspěch. Tento si vysvětlujeme i nošením profy-

laktické obuvi. Předpokládáme, že její tvar, poddajnost použi-

tých materiálů (usní, tj. přírodních kůží), minimalizace množství

švů, ortopedická vkládací stélka a další charakteristiky chránily

nohu před vznikem deformit a ulcerací, podílely se na vyhojení

a dalším nevyvinutí se ragád pat. Vymizení meziprstních mykóz

dáváme do souvislosti s antimykotickými vlastnostmi, které

vykazuje podšívka. Sám pacient uvedl, že pouze změnil obuv,

nikoli ostatní péči o nohy, která byla stejná, jako před zaháje-

ním nošení profylaktické obuvi.

Závěr: 
Obouvání diabetiků není dosud věnována dostatečná pozor-

nost i přesto, že je to především obuv, která vznik a vývoj syn-

dromu diabetické nohy může ovlivnit jak pozitivně, tak negativ-

ně. Profylaktická obuv pro diabetiky je konstruována tak, aby

nohy diabetika chránila. Široký tvar použitého obuvnického

kopyta a vhodné materiály (měkké tvárné usně) mají za výsledek

obuv zajišťující dostatečný prostor zejména pro přední část

nohy, která je u diabetiků v průměru širší než u osob bez cuk-

rovky. Prevence vzniku syndromu diabetické nohy má mnohem

větší naději na úspěch než jeho následná byť komplexní léčba. 

Konstrukční požadavky 
na obuv pro diabetiky

Jana Vašková
Baťa a.s., Zlín

Změny, ke kterým dochází na nohou diabetiků především vli-

vem neuropatie a ischemické choroby dolních končetin jsou čas-

tou příčinou vážných komplikací (ulcerace, gangrény), které

v mnoha případech končí amputací dolních končetin. Lékařské

studie uvádějí, že hlavní příčinou je nesprávná péče o nohy

a nevhodná obuv. Vzhledem k proporcionálním odlišnostem

nohou diabetiků ve srovnání se zdravou populací je pro mnohé

z nich obuv běžně dostupná na trhu, tvarově nevhodná. Na

základě výsledků odborných studií byly stanoveny konstrukční

požadavky na provedení a vlastnosti profylaktické obuvi pro dia-

betiky, specifikované ČSN 79 5600. Tato norma je závazná pro

certifikaci diabetické obuvi, uváděné na trh jako zdravotnický

prostředek s úhradou z veřejného zdravotního pojištění.

Odborné lékařské studie uvádějí, že počet amputací na nohou

diabetiků by bylo možné snížit až o 50 % účinnou prevencí, tzn.

správnou a včasnou péčí o nohy a výběrem vhodné obuvi. Obuv,

která splňuje požadavky na ochranu nohou diabetiků může až

v 80 % případů předcházet ulceracím. Proto by měla být profy-

laktická obuv diabetikům doporučována již při diagnostice dia-

betu, ne až při vzniku komplikací. Tato forma prevence může

pozitivně ovlivnit nejen kvalitu života samotných diabetiků, ale

rovněž podstatně snížit vysoké náklady, které léčba syndromu

diabetické nohy obnáší.

Edukace mentálně postiženého
diabetika 1. typu (kazuistika)

Marta Vtípilová

Kazuistika 27letého muže, přeloženého z nemocnice v Brou-

mově na metabolickou JIP Fakultní nemocnice v Hradci Králo-

véí pro těžkou ketoacidózu při respiračním infektu. Po úpravě

stavu přeložen na diabetologické oddělení k nastavení terapie

pro domácí léčbu. 

Popsán je průběh hospitalizace a především edukace a pro-

blémy s ní spojené. Překážky v edukaci, hledání vhodného typu

inzulínového režimu, reálné cíle, kterých lze dosáhnout vzhle-

dem k inteligenčním limitům pacienta. Kompenzace problema-

tického pacienta za každou cenu (CSII)?

Jistě takových pacientů není mnoho, ale navozuje řadu otá-

zek k zamyšlení, např. jde vůbec docílit nějaké kompenzace DM

u takového pacienta?
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Využití nenasycených mastných
kyselin v diabetické dietě

Romana Fatková1, Jaroslava Kreuzbergová1, 
Zdeněk Rušavý2, Kateřina Kovářová2, Eva Lupáčová1

1Oddělení klinické dietologie, FN Plzeň
2Diabetologické a Nutriční centrum, I. Interní klinika, 

FN a LF UK Plzeň

Na výši procenta celkového množství tuků ve výživě diabeti-

ka již bylo prezentováno v uplynulých letech mnoho odlišných

názorů. Poslední práce ukazují, že důležitější, než celkové množ-

ství tuků, je jejich složení, tedy procentuální zastoupení mast-

ných kyselin v celodenním příjmu tuků v dietě. Aterogenní

a trombogenní a možná i kancerogenní se jeví býti nasycené

mastné kyseliny, jejich množství v dietě by mělo být pod 10 %

celkového kalorického příjmu.

Výhodné jsou mono- (MUFA) a polyénové mastné kyseliny

(PUFA). MUFA zlepšují lipidový profil, postprandiální glykémii

a pozitivně ovlivňují inzulínovou rezistenci. Mají antiaterogenní

i antitrombogenní efekt i antioxidační účinky. Jejich příjem v die-

tě by měl převyšovat 1/3 celkového příjmu tuků (10–20 % celko-

vě přijaté energie).

Cílem práce je prezentovat přehled základních potravin s vyš-

ším obsahem MUFA a PUFA současně nižším obsahem SAFA.

Dále je práce doplněna praktickým návodem jak optimálně vyu-

žít tyto potraviny v denním jídelníčku diabetické diety.

Využití potravin 
s nízkým glykemickým indexem
v diabetické dietě

Jaroslava Kreuzbergová1, Romana Fatková1, 
Zdeněk Rušavý2, Jakub Víšek2

1Oddělení klinické dietologie, FN Plzeň
2Diabetologické centrum, I. Interní klinika, FN a LF UK Plzeň

Množství sacharidů v jednotlivých porcích denních jídlech se

v diabetické určuje podle individuální potřeby pacienta. Jejich

množství je možné udávat v gramech a pro zjednodušení edu-

kace klientů ve výměnných jednotkách (VJ). Poslední práce na

toto téma ukazují, že je z hlediska postprandiální glykémie důle-

žité též složení a typ sacharidů určující glykemický index (GI) jed-

notlivých potravin. U potravin výhodných z hlediska postpran-

diální glykémie je doporučováno, aby GI nebyl vyšší než 55

(vtažený ke glukóze jako referenční potravině).

V naší práci jsme po dobu 9 měsíců edukovali a průběžně

pomocí kontinuálního zápisu příjmu stravy monitorovali hod-

noty GI, energetického a biologického příjmu stravy včetně pří-

jmu množství vlákniny ve stravě 15 klientů s diabetes mellitus

2. typu. Klienti byli po dobu 6 měsíců edukováni o klasické dia-

betické dietě, v níž nebyla výše GI nijak omezena a po dobu 3

měsíců edukováni o stejné dietě, ale s výběrem potravin o GI 55

a nižším. Po celou dobu probíhala monitorace hmotnosti a gly-

kosilovaného hemoglobinu.

Cílem této práce je prezentovat možnosti a výsledky eduka-

ce o stravě s nízkým GI. Dále předložit přehled základních potra-

vin s glykemickým indexem 55 a nižším, ukázat možnosti jeho

propočtu u kombinovaných jídel a prezentovat návodné schéma

skladby stravy na den s nízkým GI.

Výživa v těhotenství 
a gestační diabetes

Marta Hanušová
nutriční terapeut 

Oddělení léčebné výživy, FN Brno 

Plnohodnotná pestrá strava v době těhotenství je základem

pro dobrý vývoj plodu. Nároky na správné množství nutrientů

vedou k celkovému uspořádání stravovacích návyků.

V graviditě se vlivem hormonů zvyšuje inzulínová rezistence,

která může vést k poruše glukózové tolerance až gestačnímu dia-

betu. Vhodná je systematická spolupráce s nutričním terapeu-

tem, který upraví individuální dietní režim dle doporučení dia-

betologa.

Sladidla

Jitka Andrášková
FN U sv. Anny, Brno 

Sladidla určená nemocným s diabetes mellitus můžeme roz-

dělit do dvou základních skupin. Umělá sladidla (nekalorická),

jako je sacharin, cyklamát, aspartam, acesulfam K a náhradní sla-

didla (kalorická) – fruktóza, sorbit, xylit, manit, maltit a izomaltit. 

Nové sladidlo, které jsme zkoušeli v praxi použít v maximál-

ních variantách, spadá do sladidel náhradních, ale je nízkokalo-

rické. Po dobu 3 měsíců zapisovali své zkušenosti nemocní s dia-

betem, nadváhou či obezitou.

Nové přírodní nekalorické sladidlo
Erythritol

Radim Kudela
FAVEA, spol. s r.o.

Erythritol je polyol (cukerný alkohol) vyskytující se v mnoha

přírodních zdrojích, např. v ovoci, houbách a ve fermentovanách

potravinách. Vyrábí se enzymatickou hydrolýzou ze složitějších

sacharidů ryze přírodního původu. Má výhodné chemické a fyzi-

kální vlastnosti: jedná se o malou molekulu o čtyřech uhlících

s vysokou tepelnou i chemickou stabilitou. Fyzikálně je to bílý

málo hygroskopický prášek. Drobné krystalky se dobře rozpou-

štějí ve vodě. 

Ze všech doposud užívaných polyolů má nejnižší kalorickou

hodnotu a nejvyšší gastrointestinální toleranci. Ani ve vysokých

dávkách nemá laxativní účinky. Má také vynikající metabolický

profil; po podání per os téměř neovlivňuje hladinu plazmatické-

ho inzulínu a glukózy. Nízká molekulární hmotnost totiž umož-

ňuje rychlou absorpci více než 90 % stravou přijímaného erythri-

tolu z tenkého střeva. Tato 90% většina není metabolizována a je

v nezměněné podobě vyloučena do moči. Proto má velmi nízkou

kalorickou hodnotu – maximálně 0,2 kcal/g. Významný je také

nekariogenní efekt. Po podání erythritolu neklesá pH v ústech. 

Jeho chuť je přirozená, sladká, čistá, jemně chladivá, bez

pachutí. Sladivost dosahuje asi 60–70 % úrovně sacharózy. Díky

vysoké tepelné stabilitě je vhodný pro gastronomické použití. 

Uvedených výhod tohoto nového přírodního sladidla využijí

jak osoby snižující nadváhu, tak diabetici a pacienti s některými

vzácnějšími poruchami metabolismu. Produkt se objeví na čes-

kém trhu již v roce 2007.
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Komplexní péče o pacienty
s diabetem 

Hana Winkelhoferová, Andrea Slížková
Diabetologické centrum, 1. interní klinika, LF a FN, Plzeň

Úvod: 
Péče o pacienty s diabetem je poskytována v ambulantní

a lůžkové části Diabetologického centra 1. interní kliniky.

V posledních letech se podařilo péči propojit a dosáhnout tak

vyšší efektivity léčby diabetiků.

Organizace práce: 
Komplexní péči v ambulantní části centra poskytují lékaři,

zdravotní sestry, edukační sestra, nutriční terapeut, rehabilitač-

ní pracovník a psychiatr. Tito pracovníci úzce spolupracují v obou

částech oddělení. Lůžková část oddělení čítá 30 lůžek. Ze 2/3

jsou zde hospitalizováni pacienti s diabetes mellitus (DM). Jed-

ná se o pacienty s prvozáchytem DM, s labilním DM, se špatnou

kompenzací DM, s pozdními komplikacemi DM (hlavně diabe-

tickou nohou), s gestačním DM a sekundárním DM.

Lékař od pacienta odebere anamnézu, určí terapii a vyplní

edukační kartu, se kterou pracují všichni již zmínění pracovníci.

Sestra odebere od pacienta ošetřovatelskou anamnézu a pro-

vádí ošetřovatelskou péči.

Ošetřovatelská anamnéza zahrnuje: vyšetření fyziologických

funkcí (krevní tlak, puls, tělesná teplota), kognitivních funkcí

(vědomí, orientace), Bartlův test všedních činností (stolice, moč,

osobní hygiena, oblékání, příjem potravy, příjem tekutin,chůze

po rovině, po schodech), komunikace a kontakt, spánek, sociál-

ní podmínky, bolest, alergie, výživa, víra, etnikum.

Ošetřovatelská péče: 
U všech hospitalizovaných pacientů s DM se provádí vždy:

EKG, RTG, oční, neurologické eventuelně psychiatrické vyšetře-

ní, krevní odběr (AST, ALT, GMT, UR, KR, Na, K, Cl, HbA1c, glyke-

mický profil, KO, APTT, INR, FW, ABR, fT4, TSH), vyšetření moče

(M+S, K+C, CK+KP), hmotnost, stažení dat z glukometru a pří-

padně z pumpy do počítače.

Edukace probíhá po celo dobu hospitalizace nutričním tera-

peutem, edukační sestrou a rehabilitačním pracovníkem. Veš-

kerá edukační činnost (aplikace inzulínu pomocí stříkaček, inzu-

línového pera, inzulínové pumpy, měření glykémie pomocí

glukometru, dietní režim, složení potravy, pohybový režim atd.)

musí být prohlubována, proto se na ní podílí nejen lékaři a sest-

ry, ale zapojuje se i rodina pacienta.

Další vyšetřování a ošetřování se odvíjí dle druhu pozdních

komplikací DM. Na našem oddělení nejčastěji ošetřujeme paci-

enty s komplikací diabetické nohy. U těchto pacientů provede

ambulantní sestra (i na lůžkovém oddělení) diagnostické vyšet-

ření dolních končetin (DK) pomocí biotenziometru a monofila-

ment a dále měření distálních tlaků pomocí dopplerometrické-

ho přístroje. Pacientům s ischemickým postižení DK provedeme

arteriografické vyšetření, popřípadě chirurgické řešení. Převazy

defektů na DK provádíme 1krát, 2krát i 3krát denně. Ošetřujeme

i pacienty po chirurgickém zákroku.

Závěr:
Pomocí jednotné dokumentace se podařilo koordinovat péči

o diabetiky v našem zařízení. Od prvého dne pobytu se pacient

setkává se všemi zainteresovanými pracovníky, což umožní

urychlit proces edukace a dobře připravit pacienta na pobyt

v domácích podmínkách. Sestra v tomto procesu představuje

plnohodnotného partnera dalším zdravotnickým pracovníkům

v péči o pacienty s diabetem.

Komplexní přístup k léčbě obézních
diabetiků 2. typu

Marie Nováková, Jarmila Gajdošíková, Ludmila Kuchařová
Diabetologické centrum, Interní klinika IPVZ, Zlín

Léčba obézních diabetiků 2. typu je vždy komplexní a zahr-

nuje nejen dietoterapii a farmakoterapii, ale také psychoterapii

a fyzickou aktivitu. Pro vybrané nemocné přichází v úvahu také

léčba chirurgická. Stěžejní místo v tomto výčtu zaujímá pravi-

delná pohybová aktivita a tedy ochota nemocných dlouhodobě

spolupracovat.

Edukaci o významu změny životního stylu doplňujeme na

našem pracovišti praktickou realizací fyzické zátěže – pacient je

hospitalizován na 10–14 dní a denně absolvuje minimálně 2krát

20 minut kondiční ergometrie spolu s dalšími pohybovými akti-

vitami (bazén, chůze, dle potřeby i rehabilitační péče). Součas-

ně je dodržována požadovaná diabetická redukční dieta a pro-

váděn monitoring glykémií (většinou 5–7 glykémií denně).

Tento způsob nám dovoluje optimálně nastavit léčbu do

domácích podmínek a zároveň takto názorný postup velmi čas-

to vede k dosažení dobré compliance nemocných i v dalším

období.

Demonstrujeme kazuistiky 4 nemocných sledovaných takto

v období od května 2005 do prosince 2006. Jde o dva muže a dvě

ženy, průměrný věk 55 let (44–66 let), výchozí HbA1c 9,3 %

(7,6–10,3 %), léčba ve dvou případech inzulínem ve dvou PAD

(kombinace derivátu sulfonylurey a metforminu). Během sledo-

vaného období byl průměrný váhový přírůstek 8,8 kg na osobu.

U dvou osob došlo k vysazení PAD, nyní jsou léčeni jen dietou.

Jeden pacient užívá místo kombinace derivátu sulfonylurey

a metforminu jen kombinaci inzulínových senzitizérů (Avanda-

met), u pacientky na inzulínu klesla denní spotřeba inzulínu ze

78 na 50 jednotek denně v intenzifikovaném režimu. Hodnota

HbA1c poklesla na průměr 5,3 % (4,5–6,5 %).

V tomto dlouhodobém procesu je význam diabetologické

sestry, jejího kontaktu s pacientem a opakované edukace velmi

významný a podstatně přispívá k výslednému úspěchu léčby.

Aktivní přístup pacienta k léčbě
diabetes mellitus

Marcela Korolová
Diabetologické centrum, I. Interní klinika, FN Plzeň

Úvod:
Edukace je každodenní součástí péče o diabetické pacienty.

Při běžných kontrolách jsou konzultovány hodnoty laborator-

ních výsledků, zejména glykémií, celkový stav a potíže pacienta,

způsob jeho životního stylu. Často se setkáváme s tím, že paci-

ent, i přes důslednou edukaci, má rezervy ve znalostech, které

se týkají používání a preskripce pomůcek k selfmonitoringu

a aplikaci inzulínu, což v mnoha případech přispívá k dekom-

penzaci diabetu. 

Cíl práce:
Porovnat teoretické znalosti pacienta a jejich uplatnění v běž-

ném životě s kompenzací diabetes mellitus (DM).

Metodika:
Vypracovali jsme dotazník, ve kterém jsme se zaměřili na

praktické znalosti cca 200 náhodně vybraných ambulantních

pacientů léčených inzulínovým režimem. Šetření se týkalo mož-
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ností selfmonitoringu, techniky a způsobu aplikace inzulínu.

Výsledky jsme porovnali s typem DM, průměrnou hodnotou gly-

kovaného hemoglobinu, počtem měření glykémie a komplika-

cemi DM. 

Výsledky:
Z celkového počtu rozdaných dotazníků bylo pacienty vráce-

no 148, pouze 115 dotazníků je zcela vyplněných a hodnoti-
telných. Průměrný HbA1c celého souboru je 6,8 %. 

Dobře kompenzovaných je 39 pacientů (HbA1c do 5,5 %, 5

pacientů s chronickými komplikacemi a průměrný počet měření

glykémie 3–4krát denně). Špatně kompenzovaných pacientů je

76 (21 pacientů s chronickými komplikacemi a průměrný počet

měření glykémie 2–3krát denně). Z dat vyplývá, že pravidelný

a správný selfmonitoring v souvislosti se znalostmi pacienta

o dostupných možnostech výrazně přispívá k lepší kompenzaci

diabetes mellitus.

Závěr:
Zpracovaná data poukazují nejen na rezervy ve znalostech

pacientů, ale pomáhají celému týmu zkvalitnit edukaci, zaměřit

se na neznalosti pacientů a tím zlepšit jejich kompenzaci dia-

betu.

Pohled pacientů versus 
pohled lékařů a sester aneb
směřujeme stejným směrem?

Hana Kůsová1, M. Křížková1, Marie Libichová2, 
Zdeněk Rušavý1

1Diabetologické centrum, 1. Interní klinika, FN Plzeň
2Diabetologické centrum, FNsPO Ostrava

Úvod:
Diabetologie pečuje o chronicky nemocné, nemocné s one-

mocněním diabetes mellitus. Léčba této nemoci je velmi nároč-

ná a v podstatě pro daného pacienta doživotní. Využívá pero-

rálních antidiabetik, aplikace inzulínu popř. kombinací obou,

přičemž základní pilíř tvoří vždy dieta (popř. regulovaná strava)

a přiměřená fyzická aktivita. Často tato opatření představují

významný zásah do dosavadního pacientova života a vyžadují

jeho maximální aktivní zapojení v léčbě. 

Aby byl pacient patřičně aktivně zapojen do léčby cukrovky,

musí být k tomu ošetřujícím týmem adekvátně veden a musí být

také spokojen s péčí. 

Neustále se snažíme u těchto pacientů podpořit compliance

(shoda) s navrhovaným léčebným režimem. Velmi často se nám

toho nedaří dosáhnout. Vidíme, že pacienti nedodržují opatře-

ní doporučená ošetřujícím týmem. Nazýváme tento stav jako

non-compliance. Non-compliance by se dala charakterizovat

také jako vztah, kdy každý ze zúčastněných směřuje jiným smě-

rem, za jinými cíli (Funnel 2000). 

Při edukaci a péči o chronicky nemocné bychom se neměli

snažit o shodu pacienta s námi navrhovanými opatřeními a změ-

nami, ale spíše o jejich spolupráci a zaměřit se na to, aby byli

schopni provést informovaná rozhodnutí. K získání informací

o tom, zda se tyto předpoklady pro správné zapojení pacientů

do léčby daří dodržovat, byl vytvořen tento průzkum. 

Cíle:
• Zmapovat pocity diabetických pacientů v ambulanci při

návštěvě lékaře. Zjistit spokojenost pacientů s přístupem

lékařů a sester. 

• Porovnat cíle jaké mají sestry a lékaři oproti pacientům. 

• Na základě získaných informací navrhnout opatření na zvýše-

ní spokojenosti a spolupráce pacientů. 

Metodika:
Na zjištění cílů a spokojenosti pacientů a lékařů jsme vypra-

covaly dotazník s otevřenými otázkami a pětibodovou stupnicí. 

Pacientům léčeným v diabetologické ambulanci FN Plzeň

a jejich lékařům a sestrám, byl poštou rozeslán dotazník spoko-

jenosti s doprovodným vysvětlujícím dopisem a zpětnou před-

tištěnou obálkou. Pacienti, sestry a lékaři byli požádáni, aby ten-

to dotazník anonymně vyplnili a zaslali ho zpět.

Předběžné výsledky: 

Pozn.: 1 = výborně, 2 = jsem spokojen, 3 = ujde to, 4 = nejsem spoko-

jen, 5 = jsem velmi nespokojen
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Čeho chcete

dosáhnout v léčbě

cukrovky?

66 % předejít

komplikacím

a zhoršení kvality

života

33 % pochopení

společných cílů

a spolupráce

52 % dobré

kompenzace

8 % zhubnout

6 % žít bez komplikací

4 % vrátit se na

tablety

4 % vyléčení cukrovky

Co vás nejvíce

zajímá při kontrole?

100 % spolupráce,

parametry

kompenzace

33 % důvody

nespolupráce, 

pocity pacientů

42 % výsledky náběru

19 % zdravotní stav

8 % hmotnost

6 % rady

2 % spokojenost

lékaře s mojí léčbou

Co vás nejvíce

zajímá při kontrole?

100 % spolupráce,

parametry

kompenzace

33 % důvody

nespolupráce, 

pocity pacientů

42 % výsledky náběru

19 % zdravotní stav

8 % hmotnost

6 % rady

2 % spokojenost

lékaře s mojí léčbou

Co si myslíte že

zajímá většinu

pacientů?

Co si myslíte, že

zajímá lékaře?

66 % předepsání léků,

materiálu

33 % kompenzace,

moje spokojenost

s léčbou, doplatky 

za léky 

43 % hmotnost

40 % náběry

19 % zdravotní stav

17 % jak dodržuji

režim

4 % jak se cítím

4 % moje spolupráce

2 % moje názory

2 % komplikace

Jak jste spokojeni

s lékařskou péčí?

1 (63 %)

2 (35 %)

3 (2 %)

Jak jste spokojeni se

svými pacienty?

1 (33 %)

2 (33 %)

3 (33 %)

Jak jste spokojeni

s péčí sester?

1 (63 %)

2 (37 %)

Co se vám nelíbí 

při kontrole?

100 % nedostatek

času

33 % nemožnost

motivovat některé

pacienty

33 % lži

50 % neodpovědělo

24 % nic

13 % málo času

6 % střídání lékařů

2 % prostředí

2 % spěch

Jaké jsou vaše 

pocity v čekárně?

21 % dobré

13 % špatné prostředí

4 % dlouhé čekání

4 % nervozita

4 % nejistota

4 % deprese

Odpovědi lékařů Odpovědi pacientů



Závěr:
Naše předpoklady o rozdílných cílech se potvrdily. Pacienti

chtějí dosáhnout dobré kompenzace a při kontrole je nejvíce

zajímají výsledky náběru, protože si myslí, že totéž zajímá jejich

lékaře. Snaží se spolupracovat, možná také proto, aby uspokoji-

li své diabetology. Naopak diabetologové si myslí, že většinu

pacientů při kontrole zajímá předepsání léků a až jako další

jejich kompenzace. 

Při těchto výsledcích se nabízí domněnka, že se zde ukrývá

naše nedůvěra v aktivní účast pacientů a jejich spolupráce

s námi.

Tento průzkum nám dává příležitost k ovlivnění vzájemných

názorů mezi námi a pacienty.

Literatura:
Funnel, M. M. Empowerment and self-management of diabetes.

JAMA 284: 1709, 2000.

Yellen, E. The Influence of nurse-sensitive variables on patient

satisfaction. Research. AORN Journal, Nov, 2003.

Bolus, R., Pitts, J. Patient Satisfaction: The indispensable out-

come. Managed Care April 1999. 

Léčba inzulínovou pumpou – účinná,
ale s určitými riziky

Jana Mašková, Vladimíra Havlová, Alexandra Jirkovská
Centrum diabetologie, Institut klinické a experimentální medi-

cíny, Praha

V práci rozebíráme problémy pacientů léčených inzulínovou

pumpou a jejich řešení na základě několikaletých zkušeností. 

Léčba inzulínovou pumpou patří v současné době k nejmo-

dernějším způsobům léčby diabetes mellitus. Využívá kontinu-

álního podávání mikrodávek inzulínu v celodenním (bazálním)

režimu a přídavných (bolusových) dávek inzulínu k pokrytí hlav-

ních jídel. Výsledným efektem této léčby by měly být vyrovnané

hladiny glykémií, a to bez jejich výrazných výkyvů, snížení rizika

vzniku hypoglykémií a dobré ukazatele dlouhodobé kompenza-

ce diabetu. 

Při splnění indikačních kritérií k nasazení inzulínové pumpy

je tato léčba užívána stále rostoucím počtem pacientů. Přináší

s sebou určitý komfort v podobě uvolněného režimu – stravo-

vacího (co do času) i pohybového. 

Ovšem léčba inzulínovou pumpou vyžaduje zejména dodržo-

vání určitých pravidel – pečlivé plnění zásobníku a setu inzulí-

nem bez vzduchových bublin, včasné přepichování kanyl, stří-

dání míst vpichu, pravidelné měření glykémií 2–3krát denně,

znalost upravování glykémií dle naměřených hodnot, uchovává-

ní zásobního inzulínu při správné teplotě doma i na cestách, při

delších cestách vozit s sebou inzulínové pero, zásobu spotřeb-

ního materiálu, atd. Stává se však stále častěji, že pacienti navy-

klí na tuto léčbu nejsou již zdaleka tak pečliví a bdělí jako na

počátku léčby. Dané zásady opomíjejí či vůbec nedodržují a léč-

ba pumpou se pro ně stává velmi nebezpečnou a rizikovou. 

Přerušení dodávky inzulínu (ucpání kanyly, její aplikace do

zarudlého či zbytnělého místa, vzduchové bubliny v setu…) vždy

vede k rychlému vzestupu glykémie a rozvoji ketoacidózy. Vze-

stup je mnohem rychlejší než při aplikaci inzulínu inzulínovými

pery. Pokud si diabetik pravidelně nekontroluje hladinu cukru

v krvi, tento stav včas neodhalí a patřičně na něj nezareaguje,

situace se pro něj stane velmi kritickou. Včas nepřepíchnuté

kanyly s sebou přinášejí i riziko infekce, případně vytvoření abs-

cesu s nutností následného chirurgického řešení. 

Z dlouholetých zkušeností s tímto druhem léčby víme, že nej-

vhodnější prevencí těchto komplikací je opětovná reedukace

pacientů při jejich ambulantní kontrole a jejich zařazení po 2–3

letech od nasazení do edukačních kurzů. Zde si mohou oživit své

znalosti v práci s pumpou (mnozí zapomínají způsob nastavení

např. bazálních dávek), dávkování inzulínu v běžném provozu i za

výjimečných situací – sport, cestování, nemoc apod.

Vliv diabetu a arteriální hypertenze
u pacientů s Cushingovým syndromem
na mikrovaskulární reaktivitu
měřenou laser-dopplerem

Jana Pacnerová
3. interní klinika, 1. LF UK a VFN, Praha

Úvod: 
Cushingův syndrom je endokrinologické onemocnění cha-

rakterizované nadprodukcí stresového hormonu kortizolu. Paci-

enti s Cushingovým syndromem mají nejen zvýšený výskyt dia-

betu a hypertenze, ale i více cévních komplikací jako jsou

například infarkt myokardu a cévní mozkové příhody.

Cíl práce: 
Cílem práce bylo vyšetřit reaktivitu drobných kožních cév

a určit faktory, které ji mohou u pacientů s Cushingovým syn-

dromem ovlivňovat. Mezi tyto možné faktory byly zařazeny

zejména přítomnost arteriální hypertenze a diabetes mellitus. 

Pacienti a metody: 
Do studie bylo zařazeno celkem 29 pacientů s Cushingovým

syndromem, 8 mužů a 21 žen ve věku 21–60 let. 52 % pacientů

mělo zároveň diabetes mellitus, 59 % arteriální hypertenzi. Dále

bylo vyšetřeno 16 zdravých osob (4 muži, 12 žen, 29–62 let), kte-

ré sloužily jako kontrolní skupina. K měření kožní mikrovasku-

lární reaktivity na předloktí byla použita metoda laser-doppler

a provokační testy s tříminutovou ischémií a se zahřátím na 44

ľC, při kterých je měřen průtok krve (perfúze) a rychlost jeho

změn (rychlost vzestupu perfúze).

Výsledky: 
Maximální perfúze po tříminutové ischémii a rychlost vze-

stupu perfúze po obnovení krevního oběhu byla výrazně nižší

u pacientů s arteriální hypertenzí (36,3 Ī 13,0 vs. 63,3 Ī 32,4 PU,

p<0,01 a 3,2 Ī 1,5 vs. 5,2 Ī 3,4 PU/s, p<0,05) a podobně byly niž-

ší i hodnoty během testu se zahřátím kůže (90,4 Ī 36,6 vs. 159,2

Ī 95,3 PU, p<0,05 a 0,95 Ī 0,6 vs. 1,8 Ī 1,1 PU/s, p<0,05). Pacienti

bez přidružených komplikací (bez diabetu a hypertenze) měli

srovnatelnou mikrovaskulární reaktivitu jako kontrolní skupina

zdravých osob.

Závěr: 
Přítomnost diabetes mellitus a zejména arteriální hyperten-

ze závažným způsobem ovlivňuje mikrovaskulární reaktivitu

u pacientů s Cushingovým syndromem. Pacienti s kombinací

arteriální hypertenze a diabetes mellitus měli nejnižší výsledky

v parametrech mikrovaskulární reaktivity. Není jasné, jestli

porucha mikrocirkulace souvisí přímo i s komplikacemi na vel-

kých cévách, ale pokud tomu tak je, úprava krevního tlaku

a hyperglykémie by mohla snížit výskyt cévních komplikací

a kardiovaskulárního rizika u pacientů s Cushingovým syndro-

mem.
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Rehabilitace a kondiční cvičení
u diabetu

Darja Richterová, J. Smrček
Oddělení léčebné rehabilitace, FN Plzeň

Úvod: 
Vhodně dávkovaná fyzická aktivita tvoří nedílnou součást

komplexní léčby u nemocných s diabetem. Její dopad na zdra-

votní stav je mnohostranný.

Cíl: 
Cílem práce je ukázat možnosti pohybové terapie pacientů

s diabetem v Diabetologickém centru I. interní kliniky FN Plzeň.

Souhrn: 
Typ diabetu a osobnost nemocného vymezují kvantitativní

činitele kondiční zátěže, tj. intenzitu, častost opakování a dobu

trvání kondičního cvičení. Rozhoduje zde věk, pohlaví, tělesná

konstituce, tělesná zdatnost, výkonnost a v neposlední řadě

komplikace diabetu. Proto musíme volit kondiční trénink indi-

viduálně. V našem centru se staráme o hospitalizované i ambu-

lantní pacienty. U hospitalizovaných nemocných je cvičení pro-

váděno na lůžku nebo v tělocvičně, která je k tomuto účelu

vybavena zrcadly sloužícími ke zpětné kontrole správně prová-

děného pohybu, dále různými pomůckami (činkami, terrabandy,

gymbally) a posilovacími stroji (totalgym, rotoped) atd. Dále

mají pacienti možnost využít 2krát týdně cvičení pod dohledem

rehabilitačních pracovníků, které pořádá Svaz diabetiků.

Spoluprací s VŠTJ Medicína Praha vzniklo v Plzni rekondiční

centrum, zabývající se mimo jiné také pohybovou terapií diabe-

tiků. Dále je velký zájem o cvičení a plavání v bazénu. 

V roce 2006 uběhlo již 20 let od doby, kdy se s organizovaným

plaváním v Plzni začalo. Cvičení probíhá v 50 metrovém bazénu

2krát týdně pod odborným vedením fyzioterapeuta.

Další aktivitou, kterou nabízíme ve spolupráci se Svazem dia-

betiků ČR, jsou rekondiční pobyty ve sportovním centru v Žin-

kovech. Probíhají zde dva typy pobytů – pro diabetiky 1. typu bez

komplikací a pro diabetiky 2. typu s různým stupněm orgáno-

vých komplikací.

Závěr: 
Pohyb a sport pomáhá člověku nacházet ztracenou rovnová-

hu mezi příjmem a výdejem energie, mezi rozvojem tělesných

a duševních schopností, přináší uvolnění a uspokojení. Patří

tedy do života současného člověka bez ohledu na to, zda je či

není postižen diabetem. Jediný rozdíl mezi diabetikem a zdra-

vým člověkem je v tom, že u diabetu se musí o fyzické zátěži více

přemýšlet, protože tělesný pohyb ovlivňuje glykémii.

Metody existují, 
ale umíme je využívat?

Hana Vlhová, Václav Kameníček
Ambulance pro léčbu chronických ran, Nemocnice v Bílovci, p.o.

Narůstajícímu výskytu diabetu je věnována čím dál větší

pozornost médií, často se o něm hovoří jako o epidemii 21. sto-

letí. Přesto se v našich ambulancích stále setkáváme s diabeti-

ky, kteří si vůbec neuvědomují závažnost a rizika své choroby

a často ani nevidí souvislost cukrovky s nehojící se ránou, která

díky neuropatii nebývá příliš bolestivá. Lékaři mají jen velmi

malý prostor pro edukaci, a tak hlavní díl této práce spočívá na

bedrech zdravotní sestry. 

Naše ambulance pro léčbu chronických ran vznikla při chi-

rurgickém oddělení Nemocnice v Bílovci v roce 2000 s cílem

nabídnout specializovanou péči, která do té doby nebyla v regi-

onu dostupná. S postupem doby začali diabetici tvořit stále

významnější podíl našich pacientů, v současné době se jedná

přibližně o 60 %. Velmi často přicházejí se zcela zanedbanými

nebo dlouhodobě nevhodně léčenými plantárními ulceracemi

a deformitami. Nezřídka se stává, že při prvním ošetření v naší

ambulanci prokážeme dekompenzaci léčeného diabetika nebo

odhalíme dosud neléčený diabetes.

Tyto diabetiky přijímáme ke kompenzaci stavu při krátkodo-

bé hospitalizaci na interním oddělení. U hospitalizovaných

i ambulantních pacientů zahajujeme ihned po převzetí do péče

multifunkční intervenci, která podle povahy defektu zahrnuje

kromě lokální péče o ránu i vasodilatační léčbu, enzymoterapii,

případně ATB, magnetostimulaci, ozonoterapii, magotterapii aj.

Poskytujeme i podiatrickou péči – vyšetření podiatrem, zhoto-

vení individuálních vložek, medicinální pedikúru.

Za jednu z nejdůležitějších součástí léčby ale považujeme

odstranění pasivity pacienta a jeho aktivní zapojení do léčby.

Každý léčebný krok pacientovi vždy řádně vysvětlujeme. Správ-

né pochopení podstaty a významu diagnostického či léčebného

postupu nebo prostředku je nezbytné tam, kde je nutná finanč-

ní spoluúčast pacienta, pro kterou se musí sám rozhodnout. 

Pokud nemáme zábrany pacienta informovat o relativně „dra-

hém“ prostředku léčby a dokážeme mu správně objasnit, že jeho

finanční investice přinese zkrácení doby léčby nebo dokonce

pomůže zachránit končetinu, většinou nebývá problém, aby si

pacient potřebné prostředky uhradil. Naši pacienti si běžně kupu-

jí Wobenzym, přípravky pro lokální ozonoterapii, hradí si magotte-

rapii. Často pak vídáme, že pozitivní zvrat léčby po takové investi-

ci pacienta motivuje k lepší spolupráci v péči o ránu, lépe dodržuje

hygienická i dietní opatření, lépe akceptuje naše další doporuče-

ní. Vidí také, že se mu investice na jedné straně vrací v úspoře za

obvazový a další materiál a ve zkrácení pracovní neschopnosti. 

V poslední době jsme začali využívat také výsledky analýzy

stopových prvků ve vlasech, která je včetně další suplementace

zcela v režii pacienta. Zanedbatelné není ani to, že časová inves-

tice do edukace pacienta přináší úspory i naší ambulanci

a následně i celému zdravotnictví. K tomu ale potřebujeme

nejen dostatek znalostí a zkušeností, ale také to známé: „Moci,

chtít a umět!“

Přednášku dokumentujeme kazuistikami, kde k úspěchu při-

spěly léčebné prostředky a metody, které nejsou široce využíva-

né a vyžadují finanční spoluúčast pacienta.

Péče o pacienty ve věku 70–85 let
v podiatrické ambulanci v roce 2006

J. Novotná, Lea Voráčková
Diabetologické centrum, FN Hradec Králové

Cíl:
Cílem našeho sledování bylo potvrdit důležitost ošetřovatel-

ské péče v domácím prostředí v procesu hojení ran u diabetiků

vyššího věku. 

Soubor a metodika:
Soubor tvořilo 43 pacientů s diabetes mellitus (25 mužů a 18

žen) ve věku 70–85 let, kteří byli v roce 2006 ošetřeni v podia-

trické ambulanci Diabetologického centra. 
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Výsledky:
U všech pacientů byly vyšetřeny tepenné tlaky na dolních

končetinách, angiografie byla provedena u 8 pacientů. U 12 paci-

entů byla nutná nízká amputace (amputace prstů). 22 pacientů

bylo hospitalizovano s průměrnou dobou hospitalizace 26 dnů.

34 pacientů bylo v péči agentur domácí péče a o 9 pacientů

pečovali rodinní příslušníci. Doba zhojení byla kratší u pacien-

tů ošetřovaných školenou pečovatelkou (4,8 měsíců vs. 7,2 měsí-

ců u ostatních). Všichni pacienti byli pravidelně kontrolováni

v naší podiatrické ambulanci v 3týdenních intervalech. Jako kry-

cí materiály jsme používali: Nu-gel, Granuflex, Hyiodine, Inadi-

ne, Atrauman, Atrauman Ag, Aquacel, Aquacel Ag, Perma Foam.

Všichni pacienti byli převedeni na inzulín (38 konvenční a 5

intenzifikovaný inzulínový režim). Hodnoty glykémií byly

5,6–11,2 mmol/l, HbA1c 4,2–6,8 %. Po zhojení defektu byla 12

pacientům navrácena perorální antidiabetická léčba. Všem byla

předepsána diabetická obuv. Všichni pacienti mají defekty zho-

jeny zcela nebo je defekt minimální a nebrání jim v plnohod-

notném životě.

Závěr:
Naše sledování potvrdilo, že ošetřování defektů školenými

pracovníky agentury domácí péče je spojeno s rychlejším hoje-

ním oproti ošetřování laiky (rodinnými příslušníky). Umožňuje

pružnější řešení akutní změny rány a celkového stavu pacienta.

Prevence syndromu diabetické nohy
se zaměřením na mykózy

Marta Křížová, Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Mykotické infekce se vyskytují častěji u pacientů s diabe-

tem v porovnání s nediabetickou populací. Příčinou vyššího

výskytu mohou být dekompenzace diabetu, pozdní diabetické

komplikace, zevní prostředí, obezita, imunodeficity, imunosup-

resivní a antibiotická terapie. Dalšími možnými faktory jsou

předchozí diabetické ulcerace, amputace, deformity a nedosta-

tečná hygiena nohou.

Nejčastějšími mykotickými infekcemi přítomnými u pacientů

s diabetem jsou tinea pedis a onychomykóza. Tinea pedis se

vyskytuje u 20–40 % a onychomykóza u 7–21 % nemocných.

Tinea pedis je plísňové onemocnění napadající meziprstní

prostory a plosky chodidel. Nejčastěji je způsobené dermatofy-

ty. Existují tři základní formy tinea pedis – interdigitální, hyper-

keratotická a vesikulobulózní. U onychomykózy se jedná o posti-

žení nehtových plotének nebo lůžek nehtů prstů dolních

i horních končetin. Onychomykóza je způsobena dermatofyty,

nedermatofytickými agens nebo kandidami.

Obě plísňová onemocnění mohou přispět k rozvoji syndro-

mu diabetické nohy vznikem fisur u tinea pedis nebo poraněním

při ošetřování mykotických nehtů a tlakovou nekrózou zbytnělé

nehtové ploténky na nehtové lůžko u onychomykózy. Abychom

předešli následkům mykózy, je nutné mykotickou infekci včas

diagnostikovat. Diagnostika je prováděna na základě klinických

nálezů, mikroskopicky, kultivačně a v některých případech i histo-

logicky.

Prevence mykotických infekcí spočívá v uspokojivé kompen-

zaci diabetu, nošení ochranné obuvi ve veřejných prostorách,

zákazu chůze naboso, nošení vhodné obuvi – důležitá je výmě-

na bot a vložek, pokud jsou obnošené a to i preventivních dia-

betických bot a vložek či terapeutické obuvi. Dále v odborně pro-

váděné pedikúře, denní hygieně – zejména denní výměna

ponožek, podkolenek i punčocháčů a jejich praní při dostateč-

né teplotě (nejlépe bavlna, kterou lze prát při vyšších teplotách),

také v aplikaci vhodných krémů na nohy a antimykotického pro-

středku do obuvi.

Při průkazu mykotických infekcí je třeba zahájit léčbu, která

se provádí lokálně nebo systémově. Pokud je přítomna i supe-

rinfekce, je nutné pacienta přeléčit antimykotiky v kombinaci

s antibiotiky. Zřídka se provádí nehtová avulze nebo chirurgická

ablace nehtů.

Kazuistiky hojení Charcotovy
osteoarthropatie pomocí různých
odlehčovacích pomůcek

Věra Šindelářová, Vladimíra Fejfarová, Marta Křížová, 
Alexandra Jirkovská
Podiatrická ambulance, IKEM, Praha

Charcotova osteoarthropatie je destruktivní onemocnění

kostí a kloubů nohy u pacientů s neuropatií, nejčastěji diabe-

tického původu. Pro včasnou léčbu je velice důležitá včasná dia-

gnóza onemocnění. Sledujeme klinický obraz nemoci, přítom-

nost diabetické neuropatie, měříme rozdíl kožních teplot,

provádíme RTG vyšetření; rozhodující je dynamická scintigrafie

skeletu. 

V akutní fázi onemocnění je nutné kromě rekalcifikační tera-

pie maximálně odlehčit danou končetinu a zabránit rozvoji těž-

kých deformit nohou a jejich následkům v podobě ulcerací

vedoucích k amputacím. Odlehčení a stabilizace dolní končeti-

ny jsou zprostředkovány pomocí elastické bandáže nebo sní-

matelné kontaktní fixace TCC (Total Contact Cast), ortézy Wal-

ker, plastové ortézy zhotovené na míru v kombinaci s podpažními

berlemi nebo pomocí pojízdného vozíku.

Charcotova osteoarthropatie je poměrně závažné onemoc-

nění, které se velice obtížně diagnostikuje. Pacient často při-

chází do podiatrické ambulance pozdě, většinou již s deformi-

tami a ulceracemi dolních končetin. Při nálezu oteklé, zarudlé

a bolestivé končetiny je vždy nutné pomyslet na možnou pří-

tomnost Charcotovy osteoarthropatie. Poté je nezbytné včas

zahájit adekvátní léčbu. Nesmírně důležitá je edukace pacienta

prováděná při každé kontrole v podiatrické ambulanci.

Lze použít biolampu v léčbě
syndromu diabetické nohy?

Marie Jandová, Ivana Kobrová, Zdeněk Rušavý
Diabetologické centrum, I. interní klinika, FN Plzeň

Úvod:
Mezi chronické komplikace diabetu patří polyneuropatie. Ta

má svůj podíl i při vzniku syndromu diabetická nohy. Pro tyto

komplikace není důležitá pouze délka trvání diabetu a jeho kom-

penzace, ale významná je i spolupráce nemocného. To platí ve

velké míře u defektů na dolních končetinách (DK). Pečlivé ošet-

řování, převazy, dodržování hygieny DK napomáhají v léčbě

a hojení defektu.

Cíl práce:
Posoudit účinnost léčby biolampou v rámci podpůrné léčby

syndromu diabetické nohy.
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Metodika:
Biolampa je lékařský přístroj, který využívá kombinaci infra-

červených a viditelných vln. Tato metoda by měla stimulovat léč-

bu různých druhů poranění na úrovni buněk. Biolampu jsme

použili u inzulínem léčeného diabetika 2. typu, který měl dlou-

hotrvající, nehojící se defekt (cca 2 roky) na plosce pravé DK neu-

ropatické etiologie. Nemocný docházel na kliniku 3krát týdně,

kde byla vždy kompletně ošetřena rána, odstraněny hyperkera-

tózy a na závěr defekt ozářen biolampou. Tato léčba trvala příb-

ližně 3 měsíce, 30 expozic biolampou.

Výsledky:
Po 3 měsících léčby došlo k výraznému zmenšení defektu.

Subjektivně si nemocný tuto léčbu chválil, měl pocit lepšího

prokrvení. 

Závěr:
Pomocí komplexní léčby sestrou se zařazením biolampy ved-

lo k výraznému zlepšení nehojícího se defektu. Je otázkou, zda

větší léčebný potenciál mělo pravidelné ošetřování defektu nebo

léčba biolampou.

Vliv výšky podpatků na rozložení tlaku
na plantární části nohou

Martina Černeková, Petra Koláčková, Martina Krejčiříková 
Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati, Zlín

Cílem experimentu bylo stanovit do jaké míry ovlivňuje zvy-

šující se výška podpatku u dámské obuvi rozložení plantárních

tlaků na noze a jakou výšku podpatku je třeba považovat za

nebezpečnou ve vztahu k riziku poškození nohou diabetiček.

Pro experiment bylo vybráno 15 žen ve věku 24 Ī 3 roků o prů-

měrné tělesné výšce 1,55 Ī 0,03 m a hmotnosti 52,4 Ī 5,6 kg. Pro

měření bylo použito šest typů dámské obuvi s výškami podpat-

ků od 0 do 6,7 cm. 

Změny maximálních plantárních tlaků nohy na stélku obuvi

byly posuzovány při chůzi po rovném povrchu v obuvi o různých

výškách podpatků. 

Měření bylo prováděno s použitím přístroje PEDAR, který

umožňuje registrovat rozložení tlaku mezi nohou a stélkou obu-

vi za dynamických podmínek. Povrch vkládací stélky byl rozdě-

len na dvě části – do tzv. masek, které byly označeny: M01 – pro

patní část a M02 – pro přední část plosky nohy (viz obrázek č. 1).

Obrázek č. 1: Linie dělení plochy nášlapu na masky M01 a M02

Záznamy chůze byly vyhodnocovány pomocí softwaru, při-

čemž byly porovnávány změny maximálních tlaků a integrály tla-

ků na změny výšky podpatku. Výsledky jsou graficky vyjádřeny

v grafu č. 1.

Obrázek č. 2: Průměrné hodnoty tlaku nohy na stélku obuvi při

chůzi po rovině

U obuvi s nulovou výškou podpatku byl rozdíl tlaku mezi

přední a zadní částí nohy minimální. Z grafu vyplývá, že s ros-

toucí výškou podpatku tlak na přední část nohy vzrůstal, v pat-

ní části klesal. Strmost přesunu zátěže do oblasti přední části

nohy se zpomaluje u výšky podpatku nad 4,7 cm. Důležité je zjiš-

tění, že již u výšky podpatku nad 4 cm se naměřené hodnoty kri-

ticky přibližují tlakům, které mohou u diabetiků poškozovat měk-

kou tkáň nohy pod hlavičkami metatarsofalangeálních kostí –

v oblasti prstních kloubů (400–450 kPa). 

Pro porovnání byl experiment proveden při chůzi naboso. Pro

tento experiment byl použit systém EMED, který zaznamenává

dynamické zatížení na plosce bosé nohy pomocí desky s kapa-

citními tlakovými senzory. Výsledky prokázaly, že při chůzi z kop-

ce je zatěžována především metatarsální – přední část chodidla,

přičemž míra tohoto zatížení úzce koreluje se stupněm naklo-

nění roviny. Při chůzi do kopce došlo k navýšení lokálních tlaků

v patě a na vnější straně chodidla. Se stupněm naklonění rovi-

ny rovněž rostla kontaktní plocha mezi chodidlem a podložkou.

Z výsledků provedeného experimentu vyplývá, že nošení obu-

vi s vysokými podpatky může vážně poškozovat nohy, což u žen

postižených diabetem může být až životu nebezpečné. Na zákla-

dě naměřených výsledků můžeme konstatovat, že výška podpat-

ku u diabetické obuvi by neměla překročit hodnotu 2,5 cm, pro-

tože u obuvi s vyššími podpatky nemůže být zajištěna

požadovaná ochrana nohou.

Měření nohou diabetiků
a nediabetiků ve věku nad 60 let

Martina Černeková, J. Langerová, Lucie Marcaníková
Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati, Zlín

Aby se člověk mohl hýbat, potřebuje především zdravé nohy.

Na stav nohou má vliv nejen způsob života, zdravotní a tělesné

předpoklady, ale i věk a v neposlední řadě charakter obouvání.

Podle lékařských studií má téměř 60 % dospělé populace trvalé

deformity nohou a jiné ortopedické problémy způsobené nedo-

statečnou péčí o nohy a nošením tvarově a proporcionálně

nevhodné obuvi. U diabetiků je nesprávná obuv až v 80 % příči-

nou komplikací na nohou.
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Abychom mohli vyrobit obuv, která by proporcionálně vyho-

vovala co největšímu počtu diabetiků, byla ve spolupráci s Uni-

verzitou Tomáše Bati ve Zlíně provedena rozsáhlá měření nohou

české populace. Výsledky mj. prokázaly, že nohy diabetiků jsou

v průměru o 1–2 cm širší v oblasti prstních kloubů, než nohy stej-

ně starých nediabetiků. 

Protože na stav nohou mají vliv rovněž změny způsobené

věkem, je důležité se věnovat také obouvání seniorů. Proto byla

provedena další měření, jejichž cílem bylo prověřit, zda a v jakých

kritériích se liší proporcionální a funkční charakteristiky nohou

diabetiků a nediabetiků u populace nad 60 let. V rámci experi-

mentu bylo provedeno měření nohou u 100 žen a 100 mužů

(polovina diabetiků a polovina nediabetiků), kdy byly sledovány

jednak proporcionální rozměry nohou, deformity prstů, stupeň

neuropatie, výška a váha.

Výsledky měření přinesly celou řadu důležitých informací.

Bylo prokázáno, že noha s přibývajícím věkem ztrácí pružnost

(klesá podélná i příčná klenba) a citlivost (vlivem neuropatie),

přičemž u diabetiků jsou tyto změny výraznější, než u nediabe-

tiků. Rovněž dochází k rozšiřování obvodů nohou, kdy u sledo-

vaných probandů byly naměřeny hodnoty v oblasti prstních

kloubů o 1–3 cm větší, než u populace mladší. U seniorů byly

zjištěny šířky nohou nejčastěji ve skupinách I, K a širší (viz. gra-

fy č. 1 a 2), u populace do 50 let se šířky nohou nediabetiků vysky-

tují nejčastěji ve skupinách F, G a H, u diabetiků H, I a K. Z toho

vyplývá, že většina seniorů potřebuje obuv širší, než jsou šířky

obuvi běžně dostupné na trhu.

Graf č. 1: Šířkové skupiny nohou žen u populace nad 60 let věku

Graf č. 2: Šířkové skupiny nohou mužů u populace nad 60 let

věku

Výskyt deformit je u žen ve sledované věkové skupině pod-

statně vyšší než u mužů, což je pravděpodobně ovlivněno noše-

ním tvarově nevhodné obuvi častěji ženami, něž muži. U žen byl

zjištěn velmi častý výskyt vbočeného palce (u 66 % diabetiček

a 78 % nediabetiček) a vybočeného malíku (u 42 % diabetiček

a 48 % nediabetiček). Často se vyskytovaly rovněž otlaky a mozo-

ly (u 48 % diabetiček a 54 % nediabetiček). Ve 42 % byla zjiště-

na podélně plochá noha. 

Výskyt deformit u obou skupin mužů byl poměrně vyrovnaný.

Nejčastější byl výskyt otlaků a mozolů (18 %), vbočený palec (14

%) a u diabetiků byly i dvě amputace palce. Zajímavé je zjiště-

ní, že na rozdíl od žen, u mužů se téměř nevyskytovala plochá

noha.

Velkou zátěží pro nohy je rovněž nadváha, která byla zjištěna

u obou skupin probandů, přičemž u žen je nadváha častější než

u mužů (90 % diabetiček, 58 % nediabetiček, 78 % diabetiků, 68

% nediabetiků). Obecně se dá konstatovat, že nadváha a obezi-

ta u této věkové kategorie je častý a varující problém.

Z výsledků měření vyplývá, že diabetes i věk jsou z velké míry

příčinami změn negativně ovlivňujících zdravotní stav nohou.

Proto by obuv pro tyto zákaznické skupiny měla být pohodlná –

s polstrovanými a tvarovanými stélkami, z měkkých materiálů

a s co nejmenším počtem funkčních švů, aby nedocházelo k pora-

něním a deformitám nohou. Důležité je i zastoupení více šířek

prodávané obuvi. 

Výše uvedené skutečnosti potvrzují rovněž informace od pro-

dejců obuvi. Protetická pracoviště tuto obuv využívají i pro nedi-

abetické zákazníky, z nichž velkou část tvoří právě senioři. Proto

bude v letošním roce rozšířen sortiment obuvi MEDI o další šíř-

kovou skupinu, a to K (v současné době se obuv vyrábí v šířko-

vé skupině I). Tato obuv bude v první fázi vyráběna pouze na

zakázku na základě jednotlivých objednávek. V případě, že bude

o tuto šířku obuvi větší zájem, bude vyráběna sériově a v celém

velikostním sortimentu bude k dispozici skladem.

Imunosupresivní léčba 

Vladimíra Jelínková, Lenka Forejtová, Eva Krušinová
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Úvod:
Imunitní systém se spolu se systémem nervovým a endo-

krinním podílí na udržování stálosti vnitřního prostředí. Pro-

střednictvím všech svých složek (imunity specifické a nespeci-

fické, z nichž každá má složku humorální a buněčnou) zajišťuje

v organismu obranyschopnost, imunitní dohled a autotoleran-

ci. Poruchy imunitního systému se projevují jeho sníženou akti-

vitou (imunodeficity), zvýšenou aktivací vlastními nebo cizími

antigeny (autoimunity nebo alergie) nebo poruchou imunitního

dohledu (nádory). 

Charakteristika léků:
Imunosupresiva jsou látky, které cíleně potlačují aktivitu imu-

nitního systému a jsou využívány při léčbě autoimunit, alergií

nebo nežádoucí imunitní reakce po transplantaci, která trans-

plantovaný orgán rozpoznává jako tělu cizí a vedla by k jeho

odhojení (rejekci) a zániku funkce. 

Indikace: 
Na Klinice diabetologie jsou imunosupresiva používána

v poslední zmíněné indikaci, a to po transplantacích slinivky

břišní, ledvin a Langerhansových ostrůvků. Pro pacienty je to

základní nutná léčba, která brání rejekci orgánu, zároveň ale
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oslabuje normální protiinfekční imunitu. Hlavní komplikací imu-

nosupresivní léčby jsou tedy infekční onemocnění, jednotlivé

preparáty pak mají specifické vedlejší účinky, které je třeba

monitorovat. Nejčastěji jsou podávány kortikosteroidy, cyklo-

sporin A, mykofenolát mofetil, takrolimus a sirolimus. Dávková-

ní je upravováno podle sérových hladin, které jsou udržovány

v terapeutickém rozmezí.

Závěr:
Imunosupresiva jsou po transplantacích nezbytnou léčbou,

která s sebou však nese řadu závažných rizik. Proto je nutné

dodržovat pravidla jejich podávání, tj. dávkování podle hladin,

pravidelné užívání, sledování tolerance léčby a případné vedlej-

ší účinky.

Transplantovaná pacientka s náhlou
ztrátou sluchu

Hana Tibenská, Olga Břízová, Kateřina Zídková
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Úvod:
Prezentujeme kazuistiku transplantované pacientky, která je

dlouhodobě léčena na naší klinice. Poslední hospitalizace pro-

běhla na přelomu října a listopadu 2006 pro akutní ztrátu slu-

chu při předklonu.

Kazuistika:
Čtyřicetiletá pacientka má diabetes mellitus 1. typu od roku

1977. Rozvinuly se u ní četné orgánové komplikace: syndrom

diabetické nohy, diabetická proliferativní retinopatie a diabetic-

ká nefropatie. V roce 1997 podstoupila kombinovanou trans-

plantaci ledviny a pankreatu. Naposledy byla přijata pro náhlou

ztrátu sluchu.

Dle indikace ORL byla zahájena vazodilatační léčba, hepari-

nizace, oxygenoterapie v hyperbarické komoře a nasazeny korti-

koidy. Dále jí byla změněna imunosuprese z důvodu možné toxi-

city. Foniatr ji vybavil naslouchadlem a doporučil jí, aby se

naučila Lormovu abecedu nebo Braillovo písmo.

Závěr:

Žádné z provedených vyšetřeních neprokázalo organickou

poruchu ani autoimunitní reakci, která by potvrdila příčinu ztrá-

ty sluchu. Pacientka spolupracovala po celou dobu hospitaliza-

ce i přes neuspokojivé výsledky léčby a nedostatečnou podpo-

ru rodiny. Stav pacientky do března 2007 nezměněn.
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