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Editorial

Vážení čtenáři,

na titulní straně časopisu si možná někteří z vás všimnou zdánlivě drobné změny – poznámky Čes-
ké a Slovenské vydání. Již od počátku jsme koncipovali Kazuistiky v diabetologii jako časopis spo-
lečný pro Českou i Slovenskou republiku. Publikujeme příspěvky v obou národních jazycích, redakční
rada reprezentuje odborníky české i slovenské diabetologie (a dalších oborů) a našimi čtenáři jsou
jak čeští tak slovenští lékaři. Tento nápis není tedy žádnou novotou, jen jasnou deklarací nadnárod-
ního charakteru našeho časopisu. Domníváme se, že pro nás všechny (publikující autory, čtenáře
a koneckonců i vydavatele) je výhodnější, je-li náš odborný obzor co nejširší, bez ohledu na hranice.
Dvojjazyčností časopisu máme možnost oslovit vpodstatě dvojnásobný počet čtenářů. Zatím stále ješ-
tě máme, v Evropě mnoha států a především mnoha jazyků možnost unikátní, schopnost plně rozumět
svým jazykům navzájem. Známé rčení říká, kolik jazyků znáš, tolikrát si člověkem. Pěstujme v sobě
toho „druhého člověka“, kterého mi starší máme v sobě zdánlivě mimoděk a „zadarmo“, tedy vlast-
ně bez dlouhého učení, biflování slovíček a náročné konverzace. Jsem potěšen, že za čtyři roky exi-
stence časopisu jsem neobdržel jediný negativní ohlas k této části profilu našeho časopis, ba naopak
těch pozitivních bylo dost a dost. 

Nedávno jsem měl v jedné diskusi odpovědět dotaz, komu vlastně patří časopis Kazuistiky v dia-
betologii. Chvíli mi trvalo, než jsem otázku zcela pochopil. Tázající se de facto ptal, kdo je vydava-
telem časopisu. To je společnost GEUM Praha, s.r.o. Mé rozpaky však pramenily především z formu-
lace otázky. Časopis je tak trochu jako živý tvor nebo třeba i člověk. Můžeme určit komu se narodil,
kdo jej živí, vychovává, zaměstnává, miluje atd., ale komu patří? Koneckonců stejné je to právě
i s časopisem. Můžeme zjistit, kdo navrhl jeho koncepci, kdo píše příspěvky, kdo přispívá jeho další-
mu vývoji, kdo pomáhá udržet odbornou úroveň článků, kdo jej čte, kdo jej má rád a třeba i to, kdo
čtenáře pravidelně otravuje dlouhými editorialy. Patří časopis vydavateli, který spolu s redakční radou
určuje jeho koncepci, nebo autorům příspěvků, anebo naopak těm, kteří jej pokládají za užitečný pro
svou práci a pravidelně jej čtou? Podle mého názoru „patří“ časopis všem zmíněným a navíc ještě
je také tak trochu svůj.

Druhé letošní číslo, je velmi pestré. Zastoupena je pochopitelně problematika diagnostiky a léč-
by diabetes mellitus a tradiční endokrinologické téma v příloze Endokrinologie (tentokrát velmi zají-
mavým článkem MUDr. Marunové z Endokrinologického ústavu v Praze), ale nechybí ani téma hyper-
tenze ve stáří, oftalmologie, zajímavý přehled fylogeneze a histologie pankreatu a pokračuje diskuse
k problematice užití inzulínových analog, tentokrát příspěvkem z pera MUDr. Solaře. Seriál Kapito-
ly z historie se věnuje Františku Palackému, přinášíme zprávy z odborných akcí, recenze literatury... 

Snažíme se účastnit všech předních diabetologických akcí, i kdyby třeba jen prezentací časopisu
v podobě poskytnutí ukázkového čísla časopisu. Častěji však se redaktoři včetně šéfredaktora účast-
ní osobně, aby mohli sledovat vývoj v oboru a být v osobním kontaktu s vámi – autory i čtenáři. Napo-
sledy jsme navštívili Diabetologické dny v Luhačovicích, počátkem června se těším na setkání s vámi
při příležitosti XVI. Diabetologikých dní v Bratislavě. Nepomíjíme ale možnost sledovat odborná set-
kání i v souvisejících oborech – nefrologii, vnitřním lékařství, preventivní kardiologii apod. Budeme
rádi, pokud nás při organizování odborných akcí pozvete, abychom o vašem odborném setkání moh-
li referovat na stránkách našeho časopisu případně zajímavé kazuistické i další příspěvky zprostřed-
kovat širší škále čtenářů na stránkách našeho časopisu.

Všem čtenářům přeji krásné jaro a léto.

Na vaše příspěvky i ohlasy se těší

Karel Vízner, šéfredaktor
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DNA diagnostika umožňuje potvrdiť klinické 
podozrenie na cukrovku typu MODY-3 a zmeniť 
liečbu inzulínom na deriváty sulfonylurey

Zbynek Schroner1, Juraj Staník2,3, Daniela Gašperíková2,
Miroslava Hučková2, Martina Škopková2, 
Ľubomír Barák3, Jozef Michálek4, Iwar Klimeš2

1Diabetologická ambulancia, Moldava nad Bodvou
2DIABGENE a Laboratórium diabetu a výživy ÚEE SAV v Bratislave
3Detské diabetologické centrum SR pri 1. detskej klinike LF UK a DFNsP v Bratislave
4Národný endokrinologický a diabetologický ústav v Ľubochni n.o.

Súhrn:
Kazuistika pojednáva o prípade z diabetologickej ambulancie v Moldave nad Bod-

vou, kde sa 24 ročný muž s MODY-3 diabetom na základe výsledku DNA diagnostiky
úspešne previedol z inzulinoterapie na liečbu tabletami sulfonylurey.

Summary:
DNA diagnostics allows to confirm clinical suspicion of MODY-3 type diabetes mellitus
and to switch from therapy by insulin to sulphonylurea derivatives treatment. 

The case report discusses a case from a diabetology outpatients_ in Moldava nad Bod-
vou, where a 24 years old man with MODY-3 diabetes mellitus was successfully switched
from insulinotherapy to oral therapy by sulphonylurea tablets based on DNA diagnostics. 

Schroner, Z., Staník, J., Gašperíková, D., Hučková, M., Škopková, M., Barák, Ľ., Michálek, J., Klimeš I.
DNA diagnostika umožňuje potvrdiť klinické podozrenie na cukrovku typu MODY-3 a zmeniť liečbu inzu-
línom na deriváty sulfonylurey. Kazuistiky v diabetologii 4, č. 2, 4–9, 2006.

Kľúčové slová: 
■ DNA diagnostika
■ MODY-3
■ zmena liečby
■ deriváty sulfonylurey

Key words: 
■ DNA diagnostics
■ MODY-3
■ treatment modification
■ sulphonylurea derivatives

Úvod:
Maturity Onset Diabetes of the Young (MODY) je heterogén-

na skupina ochorení s rôznorodým klinickým obrazom a rôznou
prognózou. Ich spoločnou charakteristikou je diabetes s domi-
nantnou úlohou genetiky v patogenéze (Tattersall et al. 1975).
Názov je odvodený z diagnostických kritérií MODY: diabetes sa
začína do 25. roku života, má mierny priebeh a typický rodinný
výskyt s autozómovo dominantným typom dedičnosti (Hattersley
1998). Zatiaľ je známych 7 génov, ktorých mutácie spôsobujú
MODY (Velho et al. 2002; Fajans et al. 2001; Šamalíková et al.
2002), pričom sa predpokladá, že 2 až 5 % zo všetkých diabetikov
sú MODY pacienti.

MODY-3 je najčastejším podtypom MODY vo viacerých kra-
jinách, pričom ako u ostatných podtypov MODY, jeho prevalencia
veľmi kolíše: napríklad Veľká Británia 64 % (Frayling et al. 2001),
Francúzsko 25 % (Froguel 1996), Česká republika 11 % (Pruhova
et al. 2003), Španielsko 18 % (Barrio et al. 2002) z celkového počtu
MODY pacientov. 

MODY-3, ktorý spôsobuje mutácia transkripčného faktoru
HNF 1α, je charakterizovaný začiatkom ochorenia v adolescencii

(Byrne et al. 1996), častým výskytom diabetických komplikácií
a vysokou citlivosťou na deriváty sulfonylurey (Pearson et al.
2003). HNF 1α riadi expresiu mnohých génov regulujúcich bun-
kový metabolizmus (Yamagata 2003). Z hľadiska MODY diabetu
je kľúčovou jeho funkcia v ß bunkách. Pri jeho nedostatku je poru-
šená bazálna sekrécia inzulínu ako aj sekrečná odpoveď na nutri-
enty, znížená proliferácia ß buniek a abnormálna štruktúra Lan-
gerhansových ostrovčekov (Yamagata e tal. 2002). 

Gén pre HNF 1α je lokalizovaný na dlhom ramienku 12. chro-
mozómu (Menzel et al. 1995). Skladá sa z dvoch promótorov, 10
exónov a príslušného počtu intrónov. Známe sú mutácie promóto-
ra, všetkých 10 exónov, i niektorých intrónov (Yamagata 2003).
Klinicky významné mutácie exónov môžu spôsobiť zámenu ami-
nokyselín, vznik stop kodónu (Pruhova et al. 2003) a posun číta-
cieho rámca: inzercie a delécie (Yamagata et al. 1996).

Klinický obraz pri MODY-3 je veľmi rôznorodý, ako z hľa-
diska klinických prejavov, tak aj veku začiatku diabetu (Yamaga-
ta et al. 1996). U niektorých pacientov môže byť veľmi podobný
s DM 1 (Yoshiuchi et al. 1999). Niektorí autori zistili až 10 %
výskyt mutácií HNF 1α u detí klasifikovaných pôvodne ako DM 1
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DNA DIAGNOSTIKA UMOŽŇUJE POTVRDIŤ KLINICKÉ PODOZRENIE …

(Kawasaki et al. 2000). Vo veľkých štúdiách vo Veľkej Británii zis-
tili, že do veku 25 rokov sa manifestuje 63 % a do veku 35 rokov
až 79 % prípadov MODY-3 (Shepherd et al. 2001). Je zaujímavé,
že mutácie HNF 1α boli tiež identifikované u pacientov s typic-
kým DM 2. Nosiči HNF 1α mutácií sa rodia normoglykemickí.
Hyperglykémia začína zvyčajne v puberte alebo po nej. Defekt ß
buniek je progresívny a glykémia vekom zreteľne stúpa (o 0,06
mmol/l ročne) (Frayling et al. 2001). 

Pacienti nebývajú obézni. Glykozúria býva už pri nižších hla-
dinách glykémie pre znížený obličkový prah (z hodnoty 10
mmol/l na 6,5 mmol/l) (Pontoglio et al. 2000). Hodnoty C-pepti-
du bývajú medzi DM 1 a normou. Pozorovania u pacientov
s MODY-3 ukázali poruchu včasnej i neskorej fázy postprandiál-
neho vylučovania inzulínu. Hladiny lipidov i lipoproteínov sú vo
fyziologickom rozpätí (Frayling et al. 2001). Komplikácie MODY-
3 sú približne rovnako časté ako pri DM 1 – retinopatia 47 %,
nefropatia 19 %, neuropatia 4 % (Isomaa et al. 1998). Hyperten-
zia a ischemická choroba srdca sú na úrovni DM 1, čiže zriedka-
vejšie ako pri DM 2 (24 % a 16 % pri MODY-3, 53 % a 33 % pri
DM 2) (Isomaa et al. 1998). Nedostatočná glykemická kontrola je
aj pri MODY-3 rizikovým faktorom výskytu komplikácií (Isomaa
et al. 1998).

Diagnostika MODY-3 sa zakladá na rodinnej anamnéze, zači-
atku v puberte a/alebo v adolescencii, miernom priebehu, dobrej
citlivosti na deriváty sulfonylurey a molekulárne-genetickom dôka-
ze mutácií HNF 1α (Babaya et al. 2003). 

Diferenciálno diagnostickým problémom u MODY-3 pacien-
tov liečených inzulínom býva najmä odlíšenie diabetes mellitus 1.
typu. Ten má zriedkavý rodinný výskyt (Tattersall et al. 1975)
a začína obvykle skôr, s vrcholom medzi trinástym a pätnástym
rokom života. Je najčastejším typom diabetu v populácii do 40
rokov. Pri vyšetrení býva vysoká glykémia, nález cukru a acetónu
v moči. Pretože pri DM 1 je absolútny nedostatok inzulínu, sú hod-
noty C-peptidu nízke od manifestácie ochorenia (Szepietowska et
al. 2002). V priebehu niekoľkých rokov je C-peptid, odrážajúci
endogénnu tvorbu inzulínu, nedetegovateľný. Vtedy telo už netvo-
rí vlastný inzulín a je odkázané len na prísun exogénneho inzulí-
nu. Z tohto dôvodu je prechod z inzulinoterapie na inú liečbu
nemožný. 

Na rozdiel od DM 1 je pre MODY-3 typický viacgeneračný
výskyt, väčšina pacientov má rodiča s diabetom a časté sú i poru-
chy tolerancie glukózy alebo diabetes u súrodencov (Tattersall et
al. 1975). Začína oproti DM 1 neskôr, začiatok je miernejší, prí-
znaky ako polyúria, polydipsia sú menej vyznačené. Nebývajú
zmeny vnútorného prostredia a ketonúria (Tatersall 1974). Glyko-
zúria môže byť prítomná kôli zníženému obličkovému prahu. Podo-
zrenie na MODY-3 môžeme vysloviť pri nezávislosti od inzulínu
viac ako 3 roky od začiatku diabetu, alebo v prípade inzulinotera-
pie, ak sú hladiny C-peptidu detegovateľné minimálne 3, optimál-
ne 5 rokov po manifestácii ochorenia a bez prítomnosti protilátok.
Glykémie sú stabilnejšie, výkyvy nevýrazné. Napriek jasným roz-
dielom, je až 10 % z pôvodne klasifikovaného DM 1 bez autopro-
tilátok (idiopatický DM 1) v skutočnosti MODY-3 diabetes (Win-
ter 2000). 

Diagnostickými kritériami MODY diabetu (Staník et al. 2006)
však nemožno od MODY-3 odlíšiť diabetes mellitus 2. typu, ktorý
môže začínať i vo veku do 25 rokov, je nezávislý od inzulínu a má
mnohopočetný výskyt v rodine – typický v rodine matky aj otca

a často obgeneračne. Tu treba zdôrazniť, že pri MODY je cukrov-
ka dedená len po jednom z rodičov a postihuje viac generácií bez
diskontinuity. Na rozdiel od MODY-3 sa diabetes 2. typu asociuje
s obezitou, hypercholesterolémiou, zvýšenými hodnotami tria-
cylglycerolov a nízkymi hladinami HDL cholesterolu, hypertenzi-
ou a inzulínovou rezistenciou. Hladiny C-peptidu sú vyššie ako pri
MODY-3 (Steouetiwsja et al. 2002). 

Z ostatných MODY podtypov je najdôležitejšie odlíšenie
MODY-2, ktorý však začínava už v novorodeneckom období, ale-
bo vo včasnom detstve. Prezentuje sa ako mierna hyperglykémia
nalačno (5-9 mmol/l). Pri oGTT je vzostup glykémie v 120. min-
úte oproti východzej menší ako 3 mmol/l (Pearson et al. 2001).
MODY-2 má aj výrazne menej diabetických komplikácií ako
MODY-3.

Liečba MODY-3 korešponduje s rôznorodosťou klinického
obrazu. Literatúra udáva, že približne rovnaké množstvo pacientov
je liečené inzulínom, derivátmi sulfonylurey a diétou (Isomaa et al.
1998). Poruchy ß buniek na základe mutácií HNF 1α však dobre
odpovedajú na deriváty sulfonylurey (Pearson et al. 2000). 

Je to spôsobené ich zníženou degradáciou v pečeni a tým pre-
dľženým plazmatickým polčasom. Dôsledkom sú ich vyššie hladiny
a dlhšie pretrvávanie v cirkulácii, stačia preto nížšie dávky krátko
účinkujúcich prípravkov. Vo svete sa podarilo už viacero pacientov
úspešne previesť z inzulinoterapie na liečbu perorálnymi antidiabe-
tikami (Shepherd et al. 2003). Indikovaní sú na túto zmenu najmä
diabetici liečení od začiatku ochorenia výlučne inzulínom, alebo dié-
tou a následne inzulínom. Tí, ktorí prešli z diéty a PAD na inzulín,
zvyčajne vhodní nie sú. Pri nastavovaní na liečbu derivátmi sulfo-
nylurey je treba začať s veľmi nízkymi dávkami pre možný výskyt
post-iniciačných hypoglykémií (Shepherd et al. 2003). 

Prognóza pacientov s MODY-3 je podobná ako pri diabetes
mellitus 1. typu. Pri dobrej kompenzácii možno predpokladať níz-
ke riziko dlhodobých komplikácií a normálnu dľžku dožitia. 

Diagnostika MODY na Slovensku. Až donedávna sa diag-
nostika cukrovky typu MODY diabetu na území Slovenska nero-
bila a vzorky od pacientov s podozrením na MODY sa posielali do
zahraničia. Situácia sa však zmenila v roku 2002 založením pra-
coviska DIABGENE. Je to spoločné pracovisko Laboratória dia-
betu a výživy na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV
v Bratislave a Národného endokrinologického a diabetologického
ústavu v Ľubochni, so sídlom v Bratislave, ktoré vedie Prof. MUDr.
Iwar Klimeš, DrSc. Cieľom tohto spoločného pracoviska bolo
zavedenie molekulárno-biologickej diagnostiky mutácií v génoch
pre MODY ako aj iných foriem monogénového diabetu (mito-
chondriálny diabetes, permanentný neonatálny diabetes). V súčas-
nosti pracovisko DIABGENE rutínne vykonáva pre potreby celé-
ho Slovenska DNA diagnostiku priamym sekvenovaním DNA, a to
u najčastejších a klinicky najvýznamnejších foriem MODY. 

Význam DNA diagnostiky MODY spočíva v tom, že ako jedi-
ná umožňuje potvrdiť klinické podozrenie na MODY diabetes.
Zdraví nosiči mutácie tak môžu byť dispenzarizovaní v diabetolo-
gických a endokrinologických ambulanciách s cieľom oddialenia
vzniku diabetických komplikácií. Môže sa tiež uskutočniť zmena
liečby (u MODY-3 z inzulínu na deriváty sulfonylurey, u MODY-
2 vo väčšine prípadov stačí na dobrú kompenzáciu diabetu diéta).
DNA analytika tak umožnuje nielen postaviť etiopatogeneticky
podloženú diagnózu a iniciovať kauzálnu liečbu, ale aj zlepšenie
kvality života detí i dospelých ľudí s cukrovkou typu MODY. 
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Kazuistika:
Nasledujúca kazuistika pojednáva o prípade z diabetologickej

ambulancie v Moldave nad Bodvou, kde sa 24 ročný muž s MODY-
3 diabetom na základe výsledku DNA diagnostiky úspešne previ-
edol z inzulinoterapie na liečbu tabletami derivátov sulfonylurey.
Diabetes mu bol diagnostikovaný v 16. roku života na základe
miernej polyúrie, polydipsie, chudnutia (ubral na hmotnosti 2 kg)
a následne vyšetrenia glykémie, ktorá bola 14 mmol/l. Parametre
acidobázickej rovnováhy boli vo fyziologickom rozpätí. Úvodná
hodnota HbA1c bola 9,8 % (vyšetrené imunoturbidimetricky s nor-
mou do 7 %), vyšetrenia na autoprotilátky proti glutamát dehy-
drogenáze a inzulínu boli negatívne. Uvedené údaje by podporo-
vali diagnózu idiopatického 1. typu diabetu, ale proti hovorili
fyziologické hodnoty C-peptidu – 681 pmol/l (pri norme 206 – 934
pmol/l) a rodinný výskyt diabetu (viď nižšie). Diabetes 2. typu síce
máva rodinný výskyt ale pacient nebol obézny, nemal hypertenziu
ani dyslipidémiu. Pre vysoké glykémie bol nastavený od začiatku
na liečbu inzulínom (3 x denne pred hlavnými jedlami inzulín regu-
lar, pred spaním inzulín NPH) s celkovou dennou dávkou 16 IU,
čo pri hmotnosti 74 kg predstavovalo 0,2 IU/kg/24 hod. Počas celé-
ho obdobia dispenzarizácie pacienta bol stredne až celkom dobre
metabolicky kompenzovaný (HbA1c od 7 do 8 %), napriek nie vždy
optimálnej compliance. 

Pacientova matka má cukrovku od 42. roku života, od začiat-
ku dobre kompenzovanú diétou (HbA1c 6,6 %) a nemá žiadne chro-
nické mikrovaskulárne komplikácie diabetu. Doteraz má normál-
ne hodnoty C-peptidu (634 pmol/l), rovnako ako syn, negatívne
autoprotilátky a nie je obézna (BMI 21,6 kg/m2). Diabetes mala aj
matkina matka.

Na základe viacgeneračného výskytu diabetu v rodine (viď
obrázok 1), skorého začiatku ochorenia, merateľných hodnôt C-
peptidu aj po niekoľkých rokoch inzulinoterapie (554 pmol/l), níz-
kej dennej dávky inzulínu a celkovo mierneho priebehu diabetu
bolo ošetrujúcim diabetológom vyslovené klinické podozrenie na
MODY diabetes.

Na pracovisku DIABGENE v Bratislave sa u probanda tech-
nikou priameho sekvenovania vykonala DNA analýza všetkých
exónov génu pre HNF 1α. V exóne 3 sa našla missence mutácia –
zámena aminokyselín arginín (R) za glutamín (Q) v kodóne 200
(R200Q). Táto mutácia už bola opísaná vo svetovej literatúre (Het-
tersley 1998) a zodpovedá za vznik MODY-3. Neskôr sa zistila rov-
naká mutácia aj u pacientovej matky. 

MODY-3 pacienti sú veľmi citliví na účinok derivátov sulfo-
nylurey (SU) (viď vyššie) a u mnohých bolo možné na základe
dôkazu mutácie génu pre HNF 1α DNA analýzou zmeniť liečbu
inzulínom na deriváty sulfonylurey (Pearson et al. 2003). 

V tejto práci prezentovaný pacient bol doposiaľ liečený výluč-
ne inzulínom (3 x denne rýchlo pôsobiaci inzulínový analóg, 2
x inzulín NPH) s dávkou 0,35 IU/kg/24 hod, preto bol vhodný na
zmenu na deriváty SU. 

Vybrané klinické ukazovatele pred a po zmene liečby viď
v Tabuľke 1. Pre nízku dávku inzulínu sme vynechali inzulín naraz
a začali s gliklazidom MR (2 tbl ráno, t.j. 60 mg/24 hod). 

Pacient chodil pravidelne na kontroly raz mesačne, bol ale
v neustálom telefonickom kontakte s ošetrujúcim diabetológom.
Glykémie boli počas prvých týždňoch po vynechaní inzulínu
vyrovnané, ale vyššie ako cieľové hodnoty (glykemické profily
pred a 6 mesiacov po zmene liečby viď v Tabuľke 1). 

Hypoglykémie ako častý sprievodný znak na začiatku liečby
derivátmi sulfonylurey, sa neobjavili. Postupne sme dávku po 4
mesiacoch liečby zvýšili na 90 mg/24 hod a následne na 120 mg/24
hod. Súčasná dávka je opäť 90 mg/24 hod. Metabolická kompen-
zácia bola po zmene liečby vyrovnaná (HbA1c po 3 mesiacoch lieč-
by gliklazidom MR 7,9 %, po 5 mesiacoch 7,8 %), avšak výrazné
zlepšenie glykémií ako aj HbA1c (6,46 %) nastalo až po 6 mesia-
coch liečby gliklazidom MR. Stabilitu glykémií a výskyt hypo-
glykémií sme po polročnej liečbe overili kontinuálnym monitoro-
vaním hladiny glukózy pomocou CGMS (viď obrázok 2) po dobu
70 hodín. 

Pacient sa cíti po zmene liečby výborne, neudáva žiadne ťaž-
kosti. Hodnoty lipidov a krvného tlaku sú prakticky nezmenené
oproti liečbe inzulínom (celkový cholesterol 5,2 mmol/l, HDL cho-
lesterol 1,1 mmol/l, LDL cholesterol 2,5 mmol/l, triacylglyceroly
1,89 mmol/l, TK 125/80 mmHg, hodnoty počas inzulinoterapie viď
Tabuľka 1). Upustenie od nutnosti subkutánnej aplikácie inzulínu
malo aj psychologický efekt – výrazné zlepšenie spolupráce
s pacientom a dodržiavaním životosprávy. Efektom tejto zmeny je
aj ubratie na hmotnosti o 7 kg za 6 mesiacov – veľmi pozitívne
hodnotené pacientom a jeho rodinou.

Diskusia:
Uvedená kazuistika hovorí o jednoznačnom prínose DNA diag-

nostiky MODY pre kvalitu života a kompenzáciu cukrovky. Ďal-
ším pozitívnym sprievodným faktorom je farmakoekonomika zme-
ny liečby: pacient liečený derivátmi sulfonylurey vyžaduje
približne polovičné priame náklady na liečbu oproti pacientovi na
intenzifikovanom inzulínovom režime. 

Otázkou ostáva, koľko je takýchto pacientov s MODY, vhod-
ných na zmenu liečby, na Slovensku. Podľa zahraničných literár-
nych zdrojov MODY predstavuje 2-5 % z celkového počtu ľudí
s diabetom (Giuffrida et al. 2005). Pri počte 272 496 diabetikov na
Slovensku (podľa UZIŠ 2003) je to 6 000-15 000 pacientov
s MODY. Váčšina z nich je nesprávne klasifikovaná ako diabetes

DNA DIAGNOSTIKA UMOŽŇUJE POTVRDIŤ KLINICKÉ PODOZRENIE …

Tabuľka 1. Vybrané parametre u pacienta s MODY-3 pred 
a 6 mesaicov po zene liečby

Parameter pred zmenou po zmene 
liečby liečby

hmotnosť 90 kg 83 kg
tlak krvi 125/80 mmHg 125/80 mmHg
glykemický profil:
ráno – pred jedlom 7,3 mmol/l 4,7 mmol/l
ráno – 2 h po jedle 9,9 mmol/l 6,5 mmol/l
obed – pred jedlom 7,2 mmol/l 5,3 mmol/l
obed – 2 h po jedle 8,1 mmol/l 6,2 mmol/l
večer – pred jedlom 9,2 mmol/l 5,8 mmol/l
večer – 2 h po jedle 12,3 mmol/l 7,2 mmol/l
HbA1c (norma do 7 %) 7,20 % 6,50 %
lipidový status
celkový cholesterol 4,9 mmol/l 5,2 mmol/l
HDL cholesterol 1,2 mmol/l 1,1 mmol/l
LDL cholesterol 2,4 mmol/l 2,5 mmol/l
triacylglyceroly 1,8 mmol/l 1,9 mmol/l
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Obrázok 1: 
Rodokmeň  pacienta s klinickým podozrením na cukrovku typu MODY-3 verifikovanú DNA diagnostikou.
Texty pod ikonami: zistená mutácia, vek pacienta pri DNA analýze. V zátvorke je uvedený vek pri manifestácii diabetu. 
Liečba pred DNA diagnostikou.   

Obrázok 2: 
CGMS u pacienta s MODY-3 šesť mesiacov po zmene liečby na deriváty sulfonylurey. 
Znázornené hodnoty hovoria o veľkej vyrovnanosti hladiny glukózy, ktorá sa pohybovala od 3,4 do 5,6 mmol/l. 
Jednotlivé dni monitorovania sú znázornené farebne. Šipkami je označený začiatok a koniec merania.
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mellitus 1. či 2. typu. Pričom mnohokrát na odhalenie pravej etio-
lógie cukrovky stačí tak málo: rodinná anamnéza diabetu, vek zači-
atku cukrovky do 25 rokov, merateľný C-peptid, negativita auto-
protilátok a následne kontaktovanie pracoviska DIABGENE.

Poďakovanie. Táto publikácia vznikla vďaka finančnej podpore
Laboratória diabetu a výživy ÚEE z úlohy Štátneho programu SP
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Léčba trombotického uzávěru 
degenerovaného žilního 
aortokoronárního bypassu
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Souhrn:
Koronární intervence na degenerovaných žilních bypassech jsou spojeny s vysokým

rizikem periferní embolizace a následných ischemických komplikací. Často jsou však jedi-
nou možností, jak pomoci nemocným s těžkou koronární ischémií. Kazuistika popisuje
úspěšnou léčbu 13 let starého uzavřeného bypassu pacientky s diabetes mellitus 2. typu.

Summary:
Treatment of thrombotic occlusion of degenerated saphenous aortocoronary bypass graft

Percutaneous coronary interventions on old heavy degenerated saphenous aortoco-
ronary bypasses are often complicated with peripheral embolisations and ischaemic
events. In some patients however PCI remains the only one possibility of treatment. We
report the successful gradual approach to reopen the 13 years old bypass filled with
excessive amount of thrombi in old patient with type 2 diabetes.

Šimek, S., Danzig, V., Šimková, R., Horák, J., Kuchynka, P., Linhart, A. Léčba trombotického uzávěru dege-

nerovaného žilního aortokoronárního bypassu. Kazuistiky v diabetologii 4, č. 2: 10–12, 2006.

Klíčová slova: 
■ degenerovaný žilní bypass
■ koronární intervence
■ trombóza bypassu

Key words: 
■ degenerated saphenous

bypass
■ coronary intervention
■ bypass thrombosis

Úvod: 
K chirurgické revaskularizaci myokardu (CABG = coronary

artery bypass graft) se v současné době stále více používají arteri-
ální bypassy pro jejich větší životnost. Mnoho našich nemocných
však stále “nosí” bypassy vytvořené ze saphénních žil dolních kon-
četin. Do jednoho roku po CABG se uzavírá průměrně 20 %, do
10 let 50 % žilních bypassů. Vzhledem k nemalému riziku opako-
vaného CABG je léčba postižených bypassů výzvou pro perku-
tánní koronární intervence (PCI). Urychlený aterosklerotický pro-
ces v žilních bypassech je charakterizován výraznou infiltrací
pěnových buněk, vysokou akumulací lipidů a rozvojem křehké
neointimální vrstvy s ulceracemi a lokálními trombózami. Koro-
nární angioplastika žilních bypassů je spojena se zvýšeným rizi-
kem infarktu a se zvýšenou mortalitou. Příčinou bývá distální
embolizace ateromatózních nebo trombotických hmot v 6 – 10 %
(De Feyter et al. 1993). Embolizace 10krát zvyšuje riziko. Čím
starší je bypass, tím je embolizace častější (Doglass 1990). Zlep-
šení výsledků koronárních intervencí na aortokoronárních bypas-
sech jednoznačně přineslo použití stentů (Savage et al. 1997), ale
riziko embolizace je stále významné (Webb et al. 1999). Nyní se
ukazuje, že riziko embolizace je možné snížit použitím tzv. peri-
ferní ochrany. Používá se většinou filtrů, které jsou během inter-
vence zavedeny do distální části bypassu a zde zachytávají uvol-
něný debris.

Kazuistika: 
Jde o osmdesátiletou ženu s dlouholetou anamnézou diabetes

mellitus 2. typu, hypertoničku s hyperlipoproteinémií, která byla
přijata pro anginu pectoris progredující do stadia klidových obtí-
ží. Nemocná prodělala před 20 lety infarkt spodní stěny a před 14
lety infarkt zadní stěny. Před 13 lety jí byly provedeny čtyři žilní
aortokoronární bypassy. Sedm let po srdeční operaci byla hospita-
lizována pro nestabilní anginu pectoris. Byly zjištěny uzávěry
bypassů na ramus marginalis a na ramus diagonalis. Pro význam-
né stenózy byla provedena koronární angioplastika (PCI) ramus
circumflexus (RCX) a bypassu na r. interventricularis anterior
(RIA). O čtyři roky později byla pro recidivu anginózních obtíží
znovu provedena PCI RCX. 

Nemocná je léčena pro chronickou kardiální insuficiencí. Levá
komora je dilatována se středně sníženou ejekční frakcí (45 %)
a diastolickou dysfunkcí. Pacientka má řadu komplikujících diag-
nóz, prodělanou plicní embolii, glaukom, hypothyreózu, alergii na
kontrastní látky, osteoporózu. Před 10 měsíci byla u ní provedena
koronarografie pro atypické bolesti na hrudi s nálezem pouze nevý-
znamných stenóz na funkčních koronárních tepnách.

Recentní koronární angiografií byl zjištěn uzavřený bypass
na RIA, který byl celý vyplněn nespecifikovanými hmotami
a v ostiu měl těsnou stenózu v místě dříve implantovaného sten-
tu (obr. č. 1) RIA se plnil kolaterálami. První dříve bypassovaná
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marginální větev byla uzavřena, bypass na pravou věnčitou tep-
nu a r. circumflexus byly bez významných stenóz. Vzhledem
k tomu, že při angiografii provedené o 10 měsíců dříve nebyly
zjištěny na RIA bypassu žádné významné změny, bylo možno
předpokládat trombotický spíše než degenerativní původ oblite-
rujících hmot.

Zvažovali jsme několik možností léčby. U většiny pacientů by
uvedený nález při daném stupni obtíží byl indikací k provedení
opakovaného aortokoronárního bypassu. U nemocné by však
vzhledem k věku a k přidruženým chorobám bylo riziko reopera-
ce obrovské. Koronární angioplastika celého degenerovaného
ztrombotizovaného bypassu, tj. přimáčknutí hmot ke stěně pomo-
cí stentů by byla spojena s velikým rizikem embolizace rozruše-
ných trombů do periferie tepny a s rizikem uzávěru části RIA plní-
cí se kolaterálami. Riziko embolizace při intervencích na žilních
bypassech je sice možné snížit pomocí filtrů (obr. č. 2), které se
zavádějí distálně pod místo intervence. Hmot, které by mohly
embolizovat však bylo v tomto případě tolik, že by je filtr nedo-
kázal pojmout. Navíc byl bypass hmotami zcela vyplněn a neby-
lo by možné filtr rozvinout tak, aby byl účinný. Jako pravděpo-
dobně nejschůdnějším se jevil konzervativní postup. Vzhledem
k častým klidovým stenokardiím při maximální antianginózní léč-
bě však byl pro pacientku nepředstavitelný. Zbývala možnost
pokusit se rozpustit tromby některým antitrombotikem, v našem
případě buď fibrinolytikem nebo pomocí inhibitoru glykoprotei-
nového receptoru IIb/IIIa (GP IIb/IIIa). 

Rozhodli jsme se pro inhibitor GP IIb/IIIa – Integrillin. Poda-
li jsme jej intrakoronárně během 10 minut v doporučené dávce
jako při celkovém podání. Následovala 24hodinová infuze. Při
kontrolním nástřiku za 24 hodin jsme zjistili mírné zlepšení prů-
toku krve do RIA. Hmoty v bypassu jsou však prakticky bez změn
(obr. č. 3). Opět jsme zvažovali stejné možnosti další léčby jako
v předchozím dnu a nakonec zvolili opatrnou, velmi šetrnou inter-
venci na těsné ostiální stenóze bypassu. Cílem byla snaha o zlep-
šení průtoku krve v bypassu, které by mohlo přispět rozpuštění
trombů. Malým 2,5mm balónkem proto byla provedena dilatace
ostiální stenózy. Dosaženo bylo jen suboptimálního výsledku na
stenóze, avšak průtok do periferie se výrazně zlepšil (obr. č. 4).
Z obavy před embolizací jsme upustili od definitivního řešení
implantací stentu a indikovali 14denní léčbu nízkomolekulárním
heparinem Clexane 2krát 0,6 ml s.c v kombinaci s duální protide-
stičkovou léčbou – kyselina acetylsalicylová (ASA) a clopidogrel. 

Kontrolní nástřik po 14 dnech prokázal výrazné zlepšení prů-
toku do RIA i úbytek trombotických hmot v bypassu. Také paci-
entka referovala subjektivní zmírnění obtíží. Trombotických hmot
bylo zřetelně méně, nicméně stále příliš na provedení definitivní
intervence (obr. č. 5). Indikovali jsme proto dlouhodobější anti-
trombotickou léčbu kombinací Warfarin, ASA a clopidogrel. Dal-
ší kontrolní rekoronaroografie byla provedena za dva měsíce. Zji-
stili jsme vymizení všech trombotických hmot z lumen bypassu.
Byla však patrná zřetelná progrese ostiální stenózy (obr. č. 6). Byl
zde proto implantován stent o rozměru 3,5 x 12 mm s dobrým
angiografickým výsledkem (obr. č. 7). Ze závěrečné angiografie
byly patrné těžké degenerativní změny 13 let starého žilního
bypassu. 

Po dobu tří měsíců po intervenci nemocná pokračovala v kom-
binované antikoagulační a antiagregační léčbě, poté už jen clopi-
dogrel a kyselinu acetylsalicylovou. Nyní 2 roky po intervenci a 15

Obrázek č. 1: uzávěr bypassu na RIA, bypass vyplněn tromby

Obrázek č. 2: „filter wire“ k ochraně před distální embolizací

Obrázek č. 3: bypass po 24 hodinách aplikace GP IIb/IIIa

Obrázek č. 4:
bypass po dilataci ostiální stenózy malým balónkem
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LÉČBA TROMBOTICKÉHO UZÁVĚRU DEGENEROVANÉHO ŽILNÍHO AORTOKORONÁRNÍHO BYPASSU

let po bypassové operaci je pacientka bez anginózních obtíží. Lze
předpokládat, že ošetřený bypass je stále funkční a má pro nemoc-
nou velký význam.

Diskuse: 
Předpokládáme, že uvedené obturující hmoty v bypassu byly

tromby, vzniklé v důsledku ostiální stenózy a zpomaleného průto-
ku krve. Teoreticky by se mohlo jednat též o degenerativní hmoty,
které v takto starých bypassech nejsou vzácností. Není pravděpo-
dobné, že by regredovaly po antikoagulační a antiagregační léčbě.
Existují katétry, kterými je možno odsávat intrakoronární tromby,
například systém Angiojet. V době referované kazuistiky jsme
neměli tento přístroj ještě k dispozici. Nebylo jednoznačné, že
hmoty nalezené v bypassu jsou skutečně tromby. Možná náš postup
byl až příliš opatrný a zdlouhavý. Snad mohl být stav vyřešen
implantací stentu již na počátku. Jistě by to však bylo s nemalým
rizikem embolizace do periferie RIA s možnými fatálními násled-
ky. Jednoznačná doporučení, jak v podobných případech postupo-
vat, neexistují.

Závěr: 
Fokální stenóza limitující průtok žilním bypassem může způ-

sobit jeho uzávěr a změny připomínající degenerativní zánik bypas-
su. Znalost nedávného angiografického nálezu u naší nemocné
vzbudila podezření na převážně trombotickou příčinu uzávěru.
Obnovení průtoku krve a kombinovaná antitrombotická léčba
mohou v tomto případě vést ke spontální trombolýze bypassu.
Uvedeným zcela nestandardním postupem jsme pro nemocnou
zachránili uzavřený bypass, který jsme vlastně již považovali za
nenávratně ztracený. Domníváme se, že to byl jeden z mála mož-
ných způsobů, jak naší nemocné zlepšit kvalitu života, ne-li její
prognózu.
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Obrázek č. 5:
bypass po 14 denní léčbě trojkombinací enoxaparin 
(Clexane), clopidogrel, kyselina acetylsalicylová 

Obrázek č. 6: 
bypass po 2 měsíční léčbě trojkombinací 
warfarin, clopidogrel, kyselina acetylsalicylová

Obrázek č. 7: bypass po implantaci stentu
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Motto: Deceptis, non decipientibus opitulatur
Pomáhá se oklamaným ne klamajícím

Oftalmologické poznámky k hodnocení 
hypertonické angiopatie, retinopatie 
a angiosklerózy

Tomáš Sosna1,2, Karel Pugner2, Magdaléna Netuková3

Oční ambulance, Centrum diabetologie, IKEM, Praha1

Oční oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha2

Oční oddělení, FN Královské Vinohrady, Praha3

Souhrn:
Popis a interpretace hypertonických a sklerotických změn na očním pozadí je do

značné míry konfúzní. Autoři článku rozebírají jednotlivé pochody, které vedou ke změ-
nám na cévách sítnice. Charakterizují stupnici hypertonických změn a poukazují na
možnosti, ale i na limity interpretace výsledků vyšetření očního pozadí.

Summary:
Ophthalmologist’s notes to evaluate hypertonic angiopathy, retinopathy and angioscle-
rosis 

The description and interpretation of hypertonic and sclerotic changes in fundusco-
py is rather confusing. Authors discuss individual steps resulting in changes of retinal
vessels. They characterize the scale of hypertonic changes and point out the options and
limitations of interpreting the results of the funduscopic examination.

Sosna, T., Pugner, K., Netuková, M. Oftalmologické poznámky k hodnocení hypertonické angiopatie, reti-

nopatie a angiosklerózy. Kazuistiky v diabetologii 4, č. 2: 14–19, 2006.

Klíčová slova: 
■ oční pozadí
■ hypertonické změny
■ fenomén křížení

Key words: 
■ funduscopy
■ hypertonic changes
■ crossing phenomena

Úvod: 
Mezi základní vyšetření u hypertenze (HT) patří i vyšetření

očního pozadí, které pomáhá stanovit jak dobu trvání, tak i stupeň
HT. Prvé popisy změn souvisejících s hypertenzí se týkaly přede-
vším charakteristiky cévního reflexu a charakteru arteriovenózní-
ho křížení. Toto křížení bylo dříve považováno za patognostické
pro HT. Pokusy o kategorizaci změn na očním pozadí nemocného
s HT byly provedeny již ve 30. letech minulého století. O rozliše-
ní změn hypertonických od sklerotických se pokusil Sheie v 60.
letech minulého století.

Hodnocení změn závisí na jisté zběhlosti oftalmologa a schop-
nosti interpretovat nález internistovi. Je ale také nutné si uvědomit,
že interpretace nemůže být zcela exaktní vzhledem k subjektivitě
posuzovaní nálezu. Stejně tak nelze z očního vyšetření jednoznač-
ně hodnotit celkový stav cévního řečiště vzhledem k poněkud spe-
cifické stavbě cévní stěny sítnicových arteriol.

Patofyziologické, histologické a funkční změny 
na očním pozadí

Změny na očním pozadí se objevují u hypertoniků s počína-
jícími formami tohoto onemocnění v průběhu 5 – 10 let. Zvýše-

ní systémového krevního tlaku postupně vede jak ke generalizo-
vané, tak k fokální konstrikci sítnicových cév, která je způsobe-
na autoregulačními mechanismy. Pokračující špatně korigovaná
HT má za následek poruchu vnitřní hematookulární bariéry
s extravazací plazmy a krevních elementů. V pozdějším období
se objevují v různých vrstvách retinální hemoragie, vatovité
exsudáty, intraretinální lipoidní depozita někdy až charakteru
typické makulární figury. Můžeme též pozorovat nejenom sítni-
cové kapilární uzávěry, ale i fibrinoidní arteriolární choroidální
nekrózu. Proces vede k typickým ohraničeným uzávěrům chorio-
kapiláris, které jsou sledovány porušením i zevní hematookulár-
ní bariéry.

U velmi pokročilých forem HT může být poškozen i zrakový
nerv. Tento proces je bezprostředně spojen s arteriolosklerózou. Ve
většině případů však samotné hypertonické změny nejsou schop-
ny porušit hematookulární bariéru. 

V oku jsou sítnicové cévy doprovázeny úzkým perivaskulár-
ním prostorem, který je zevně ohraničen buňkami glie, jež oddě-
lující cévy od okolní tkáně sítnice. V mládí je tento prostor velmi
úzký s přibývajícím věkem se rozšiřuje a akumuluje amorfní mate-
riál bazální membrány, jemných svalových a gliálních buněk. (Tato
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akumulace částečně vysvětluje rozšiřující se světelný reflex arte-
riolární sklerózy u chronické hypertenze, stejně jako u stárnoucí-
ho pacienta.)

Klinické nálezy
Hypertonická retinopatie úzce koreluje se závažností systémo-

vého onemocnění a může se tak stát dobrým indikátorem diagnó-
zy, průběhu ale i úspěšnosti léčby. 

Hypertonická retinopatie typicky začíná ztenčením a napříme-
ním arteriol jako odpověď na nárůst intraluminárního tlaku. Se
zvýšením diastolického tlaku nad 110 mmHg tato fokální kon-
strikce arteriol již může být oftalmologickým vyšetřením patrna.
S dalším akutním nárůstem diastolického tlaku se objevují hemo-
ragie a vatovité exsudáty. Typické hemoragie asociované s hyper-
tenzí vznikají pouhou extravazací při porušeném endotelu kapilár
a jsou umístěny ve vrstvě nervových vláken. To jim dává charak-
teristický plaménkovitý či třískovitý vzhled. Tečkovité a kaňkovi-
té hemoragie, které jsou umístěny v zevní plexiformní vrstvě sít-
nice jsou u hypertenze výjimkou a jsou patognostické pro
diabetickou retinopatii (40–80 % diabetiků 2. typu však trpí HT).
Měkké exsudáty svědčí o okrscích fokální ischémie uvnitř vrstvy
nervových buněk v místech, kde jsou vyživující arterioly čerstvě
uzavřené. Jde o cystoidní tělíska, která vznikají z přerušených axo-
nů vnitřní vrstvy sítnice. Klinicky mají vatovité vzhled, šedoběla-
vou barvu a jsou orientovány kolmo ke gangliovým vláknům, jako
důsledek přerušeného axoplasmatického toku. Po jejich resorpci
zůstává charakteristický, pouze biomikrosopicky dobře viditelný,
fenomén vpáčení, který představuje neuroretinální atrofii.

Konečným stádiem očních změn u maligní hypertenze je edém
optického nervu. Neostrá hranice papily je patrna zprvu nasálně
a později se rozšiřuje po celém obvodu i do sousední sítnice. Ten-
to edém vede postupně ke vzniku tvrdých ložisek (např. maku-
lární figury) prstencového nebo hvězdicovitého tvaru, což jsou
lipoproteinová depozita uložená v úrovni zevní plexiformní vrstvy
sítnice, tedy v Henleho vrstvě. Tato depozita mohou být uspořá-
daná radiálně kolem makuly ale i kdekoliv v periferii kolem sák-
noucích makroaneurysmat. Fokální oblasti sáknutí vznikají z poru-
šených koncových arteriol a jejich příslušných kapilár. Především
u IV. stádia maligní hypertenze vidíme typický edém papily s cha-
rakteristickou neostrou hranicí, mírnou elevací, prosáknutím
i krvácením.

Podstata edému papily u hypertenze není dosud zcela jasná.
Častým tvrzením je, že edém není primární, ale vzniká druhotně
následkem vzrůstajícího intrakraniálního tlaku při hypertonické
encefalopatii. To však není v situaci, kdy hypertonický edém je
zřejmý bez měřitelného nárůstu intrakraniálního tlaku a přítom-
nosti venózní pulsace. Takovéto nálezy pak jsou zřejmě následkem
ischemické arteriolární okluze a prosakování z porušených cév. 

Oftalmoskopický a biomikroskopický obraz normální cévy
Při vyšetření hypertonika, vždy v arteficiální mydriáze, vidí-

me pouze krevní sloupec, stěna cév není vidět ani v bílém ani v bez-
červeném světle s výjimkou krátkého úseku na papile. Krevní slou-
pec artérie i vény je ostře ohraničen a stejnoměrně široký. Poměr
artérie k véně je 2:3. Dobře viditelný cévní reflex zaujímá třetinu
kalibru artérie. Reflex na véně se v ohybech zdá širší než při pří-
mém průběhu, jinak je ale stejný jako na artérii.

Normální křížení cév
Artérie nemění kalibr, véna je také před i za křížením stejno-

měrná, v křížení se však zdá trochu užší, prosvítá skrz artérii.
Histologicky v tomto místě nacházíme společnou adventicii

a gliální pochvu, průsvit překřížené žíly je tím zmenšen na dvě tře-
tiny. Žíla se ohýbá až k lamina limitans externa a jádrová i gan-
glionární vrstva sítnice je v těchto místech ztenčená, až vymizelá.

Patologické křížení – „fenomén křížení“ 
Popisován bývá pravoúhlý fenomén křížení (FK) při benigní

hypertenzi, skleróze bez hypertenze, ostroúhlý FK při angiospas-
tické retinopatii, diabetické nefroskleróze, nad choroidálním tumo-
rem, dále i při městnání a perivaskulárních proužcích. Existuje
ovšem i obrácený FK. Při obráceném křížení véna běží nad artérií
a FK je daleko méně vyznačen, než při normálním křížení v tom-
též oku. Rozdílný biomikroskopický vzhled je způsoben zřejmě
tím, že se artérie nikdy nezanořuje, nebo jen málo, do hlubších vrs-
tev sítnice a naopak véna se vyklenuje ke sklivci.

Problematika arterio-venózního (A/V) křížení a stlačení
FK nalézáme na každém očním pozadí jednotlivě mezi velký-

mi cévami a ve větším počtu mezi cévami malými.
Teorií o vzniku FK je mnoho, ale za základní považujeme

následující:
1. Gunn: překřížená véna je komprimovaná rigidní a v důsled-

ku hypertenze silně plněnou artérií.
2. Rählmann: zúžení žilního lumina je způsobeno vedle pří-

mé komprese rigidní artérií, také ztuštěním žilní stěny.
3. Koyanagi: tuhé spojení perivaskulárního pojiva mezi arté-

rií a vénou nedovoluje při větší odtokové náplni rozšíření žíly
a způsobí tak její kompresi.

4. Sallmann: FK jsou sklerotické změny v cévní stěně a zka-
lení perivaskulární tkáně. 

Oftalmoskopické resp. biomikroskopické dělení FK podle
Saluse:
Gunn I: Překřížená véna se zřetelně zužuje, v zašpičatělém úseku
vény chybí reflex.
Gunn II: Véna se před dotykem artérie zužuje natolik, že se jem-
ným hrotem artérie dotýká.
Gunn III. Krevní sloupec žíly není patrný již před dotekem artérie,
konce žilní jsou zašpičatělé.

Histologická korelace 
Jak již bylo řečeno, uvnitř oka jsou sítnicové cévy doprováze-

ny úzkým, perivaskulárním prostorem, který se s postupujícím
věkem rozšiřuje, tak jak se do něj ukládá materiál bazální mem-
brány a jemných svalových a gliálních buněk. 

Na místech FK neexistuje žádná žilní komprese, jak by bylo
možné předpokládat z biomikroskopického nálezu. Tento optický
klam vyvolávají změny v perisvaskulárním pojivu, které je tedy
ztluštělé a zhuštěné. Hypertrofická a proliferující glie i adventicie
jsou totiž méně průhledné než vrstva nervových vláken v níž jinak
cévy probíhají. 

Funkční význam fenoménu křížení 
Na artérii a vénu v oblasti křížení musíme pohlížet jako na

morfologickou a funkční jednotku. Společný úsek stěny cévní

OFTALMOLOGICKÉ POZNÁMKY K HODNOCENÍ HYPERTONICKÉ ANGIOPATIE, RETINOPATIE …
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OFTALMOLOGICKÉ POZNÁMKY K HODNOCENÍ HYPERTONICKÉ ANGIOPATIE, RETINOPATIE …

v křížení působí jako postranní tlaková pumpa a usnadňuje zpětný
tok krve v žilách. 

Za patologických okolností nacházíme na křížení změny v tuni-
ka média (fibrózu, hyalinózu, tukovou degeneraci, zvápenatění).
To ruší systolický i diastolický rytmus na křížení. Z nedostatku
elasticity stoupá intravazální tlak. Ten následně vyvolává hyper-
trofii a fibrózu celé stěny cévní. Proces je provázen hypoxií, která
vede ke zmnožení adventicie a k reakci glie. Biomikroskopicky
vzniká obraz fenoménu křížení. Patologickými změnami v místě
křížení nebývají postiženy stěny cévní stejnoměrně. Na artérii to
bývá hlavně úsek ležící proti společné stěně artérie a vény a u žíly
úsek ležící v hlubokých vrstvách sítnice. 

Diagnostický význam FK 
Z hlediska diagnostiky HT je význam FK omezený.
Najdeme jej u cévní sklerózy bez hypertenze, stejně jako

u benigní hypertenze. Nelze jej proto hodnotit jako známku HT tím
spíše, že i histologicky najdeme hyperplázii elastiky cévní stěny také
na sklerotických cévách. Není tedy možné jen ze vzhledu FK usu-
zovat na druh či dokonce stupeň HT i když jej při ní nacházíme. 

Arterioloskleróza a ateroskleróza
Hypertonická arterioloskleróza je spojována s progresivním

nárůstem elastických a svalových komponent stěny arterioly
v důsledku hypertenze. Dlouhotrvající hypertenze vede k formaci

Obrázek č. 0: Fyziologický nález na očním pozadí

Obrázek č. 1:
Žena, 50 let, HT 10 let špatně korigovaná, aktuální TK 
220/120 mmHg; hypertonická retinopatie 3. st. sec. Sheie

Obrázek č. 2:
Muž, 32 let, nefrotický syndrom, aktuální TK 240/130 mmHg, 
hemoragie, měkké exsudáty lehce prosáklá papila zrakového 
nervu; hypertonická retinopatie 4. st. sec. Sheie

Obrázek č. 3 + 3a:
Fotografie očního pozadí a fluorescencnčí angiografie, 
muž, 39 let, nekorigovaná hypertenze 11 let. 
Obzvláště na fluorescenční angiografii je dobře patrné 
zhroucení vnitřní hematookulární bariéry, 
které je doprovázené difúzním prosakováním barviva. 
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mnohočetných koncentrických vrstev elastických vláken v sub-
endotelové vrstvě arteriol.

Svalová vlákna pak bývají nahrazena kolagenními vlákny a po
čase je tunika intima zcela přeměněna hyalinním ztluštěním. Tyto
změny se mohou objevovat i bez systémové hypertenze s pokro-
čilým věkem a jsou nazývány senilní, nebo involuční arteriolo-
sklerózou. Změny se projevují na světelném reflexu cév a jsou
základním podkladem pro klasifikaci podle Scheie.

Aterosklerotická transformace se rozvíjejí především v tuni-
ka intima velkých a středních cév a velkých artérií. K lipidovým
depozitům se zde často přidružuje kalcifikace a fibróza, která může
skutečně komprimovat cévy a zužovat jejich lumen. Ateromatóz-

Obrázek č. 6:
Žena hypertonička, 51 let, 12 léčená monoterapií, 
1 rok kombinovaná léčba; makroanurysma ošetřené laserem,
dosud dobře patrná tvrdá ložiska exsudátu

Obrázek č. 4:
Pravoúhlý fenomén křížení (Salusovo znamení) 
se může vyskytnout u zcela zdravého jedince

Obrázek č. 5:
Vytvářející se makulární edém u ženy 
ve věku 25 let s akutní glomerulonefritidou 
a aktuálním TK 190/140 mmHg.

ní změny jsou popisovány v peripapilárních retinálních artériích
i ciliárních a choroidálních artériích. Okluze sklerotických choroi-
dálních artérií je jednou z příčin zevní retinální ischemické atro-
fie sítnice.

Sklerotické změny
Ztuštění arteriolární stěny sklerotickými procesy vede k pro-

gresivním změnám světelného reflexu arteriol. Dopadající světlo
na konvexitu arteriol se projeví stejnoměrným světelným reflexem
uprostřed červeného sloupce krve. Společně se ztlušťováním arte-
riol tento reflex ztrácí jas, stává se poněkud širším, zkaleným,
a rozptýleným. To je prvá známka arteriolosklerózy.

S narůstající tloušťkou arteriolární stěny a zužováním lumina
se dále světlo z arteriol tříští a reflex dostává červenohnědý odstín
(měděný drát). U kontrolované hypertenze je však tento nález spí-
še výjimkou. Pokračující sklerotizující proces je spojen s dalším
zúžením lumina cév, takže krevní sloupec je prakticky neviditelný
a biomikroskopicky má céva vzhled stříbrného drátu.

Ačkoliv není cévní sloupec viditelný, při fluorescenční angio-
grafii (FAG) je perfúze těchto cév patrná.

Arteriolosklerotické ztluštění má také přímý vliv na FK.
V těchto případech hovoříme o arteriolovenózním stlačení či
zaštípnutí (Gunnův příznak I – III)

Sklerotizující procesy v tomto místě jsou příčinou Salusova
znamení, tedy vychýlení či prohnutí cévy v oblasti křížení. Původ-
ně ostrý úhel křížení se stává tupým a může v některých případech
být i pravoúhlý.

Mikroanurysmata
Jsou velmi nespecifickým projevem cévních onemocnění.

Nacházíme je u diabetické retinopatie, vazookluzivních onemoc-
nění, okulárních ischemických syndromů, Ealsovy choroby a dal-
ších vaskulitid i neoplasmatických a toxických poškození. Ashton
nalezl jejich jasnou asociaci s hypertenzí.

S hypertenzí bývají také nápadně často spojena makro-
anurysmata. V sestavách hypertoniků s makroaneurysmaty pře-
važují výrazně ženy (60–75 %).

Akcelerovaná hypertenze
U maligně se rozvíjející hypertenze vídáme arteriolární fibri-

noidní nekrózu s edémem papily. Fibrinoidní nekróza není častá
u sítnicových arteriol, ale obvykle ji zaznamenáme u choroidál-
ních artérií a arteriol. S postupující poruchou vnitřní hematooku-
lární bariéry se nicméně může objevit sítnicový edém s mikrocys-
tickou degenerací.

Tento stav je dokonce s to simulovat Leberovu neuroretinopa-
tii a to i včetně hvězdicového makulárního edému. Objevují se reti-
nální hemoragie i kapilární sítnicové okluze doprovázené měkkým
exsudátem. Akcelerovaná hypertenze může být příčinou edému
zrakového terče se všemi jeho typickými projevy.

Hypertonická chorioretinopatie 
Fibrinoidní nekróza choroidálních cév může být příčinou

nerovnoměrně rozptýlených, neperfundovaných okrsků chorioka-
piláris. Tyto oblasti jsou snadno detekovatelné FAG. Stav vede
k těžké sítnicové atrofii i k nekróze retinálního pigmentového epi-
telu. Okrsky retinálního pigmentového epitelu ohraničující oklu-
dovanou choriokapiláris mají žlutavý charakter, na FAG profúzně
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sáknou a hovoříme o nich jako o akutních Elschnigových skvr-
nách. V průběhu hojení pak dochází k hyperpigmentaci nad oklu-
dovanou zónou a podél okraje je výrazná linie hypopigmentace.
Ačkoliv tyto zhojené Elschnigovy skvrny již dále při FAG nesák-
nou, výrazně září jejich hypopigmentovaný lem (halō). 

Někdy můžeme pozorovat i bulózní odchlípení neurosenzoric-
ké části sítnice nebo RPE. Jeho příčinou může být sekundární
funkční porucha endotelových buněk RPE. Subretinální prostory
jsou v takových případech vyplněny exsudátem s vysokým obsa-
hem proteinů. 

U chronické hypertenze nacházíme také často Siegristovy
proužky, které jsou tvořeny hyperpigmentacemi nad sklerotický-
mi a hyperplasticky změněnými choroidálními artériemi.

Klasifikace
Prvým pokusem o seriózní klasifikaci hypertonických změn

sítnice byla v roce 1939 publikovaná Kieth-Wegener-Barkerova
stupnice. Tato klasifikace byla založena na stupni závažnosti reti-
nálního nálezu u skupiny pacientů s diagnostikovanou HT. Záro-
veň byla provedena korelace s mortalitou této populační skupiny.

Nálezy byly rozděleny podle závažnosti do 4 stupňů. Tuto
dosud poměrně rozšířenou, ale v současné době již historickou,
klasifikaci nahradilo v roce 1953 rozdělení podle Scheie, který
se pokusil kategorizovat sítnicové změny hypertenze a arterio-
lární sklerózy odděleně, jelikož se od sebe zřetelně klinickým
obrazem liší.

Podle Scheie jsou hypertonické změny vztaženy především
k arteriolárnímu zúžení, fokální konstrikci, retinopatii a edému
zrakového nervu. Retinální nálezy jsou stupňovány od 0 do 4
(tabulka č. 1). Obecně, stupně 3 a 4 jsou vidět jen u maligní HT
a z medicínského hlediska se jedná o naléhavý stav. Tento nález
může však také znamenat dlouhodobě špatně kontrolovanou HT.

Arteriolární skleróza je důsledkem HT a stárnutí. Pokud je HT
těžká, vyvíjí se rychleji. Scheie opět rozdělil arteriolární skleró-
zu do 4 resp. 5 stupňů. (tabulka č. 2). Tyto nálezy na sítnici již
nejsou reverzibilní, ale jejich zhoršování můžeme zpomalit lepší
kontrolou HT.

Závěr:
Z biomikroskopického a oftalmoskopického obrazu můžeme

poznat sklerózu, hyalinózu, proliferaci endotelu nebo glie, fibrózu
adventicie i skutečný spasmus. Nemůžeme samozřejmě odhalit
morfologické změny patognostické k určitému onemocnění, pro-
tože sítnicové tkáně mají omezené možnosti reakce a odpovídají
na rozličné noxy podobným způsobem.

Odpověď na častou otázku internistů, zda se shodují změny na
očním pozadí se změnami které nacházíme při témže onemocnění
na jiných orgánech, není jednoznačná. Změny sítnicových cév při
ateromatóze odpovídají změnám ostatních cév v těle stejného řádu.
Naproti tomu při maligní skleróze najdeme hyalinní degeneraci
retinálních cév, ale nekrózy stěny porovnatelných malých ledvi-
nových cév. Opačně nekrózy stěny sítnicových cév najdeme
u Kimmelsteilovy choroby, jako orgánově typický nález, ale na
ledvině je při této chorobě nenalezneme. 

Takové orgánové atypické reakce jsou ale nečetné. Spíše lze
uzavřít, že u nejrozmanitějších chorob je nález na fundu velmi
podobný. Jako příklad může sloužit obliterace cévy, kterou může-
me najít stejně u sklerózy, jak u periflebitidy tak u angiospastické
retinopatie.

Klinickou diagnózu stanoví oftalmolog z celkového biomikro-
skopického, resp. oftalmoskopického nálezu a z funkčních výpa-
dů. Při tom musí přirozeně vždy brát v úvahu různé fyziologické
varianty, jako atypický průběh cév, rozdílnou šíři krevního sloup-
ce temporálních a nasálních cév, opouzdření cévy na papile i typy
cévního křížení. 

Jen tak se stanou nálezy pro ostatní obory přínosem a nezů-
stanou pouze vloženým popsaným a bezcenným papírem v choro-
bopise pacienta. Jistě důležitá bude v budoucnu i standardní foto-
dokumentace. 
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Tabulka č. 1: 

Klasifikace hypertonické retinopatie podle Scheie

stupeň 0 Beze změn (i když je diagnostikována 
HCH)

stupeň 1 Sotva patrná arteriolární zúžení 
(na malých cévách)

stupeň 2 Zřetelně patrná arteriorální zúžení 
s ložiskovými nepravidelnostmi

stupeň 3 Stupeň č. 2 + sítnicové hemoragie

stupeň 4 Stupeň č. 3 + edém papily zrakového nervu

Tabulka č. 2:

Klasifikace arteriální sklerózy podle Scheie

stupeň 0 Normální cévy

stupeň 1 Sotva patrné změny světelného reflexu cév, 

minimální či žádná arteriolo-venózní kompese

stupeň 2 Zřetelné změny cévního reflexu s výraznějšími 

známkami arteriolo-venózní komprese

stupeň 3 Arterioly měděného drátu, 

výrazná arteriolo-venózní komprese

stupeň 4 Arterioly stříbrného drátu, velmi výrazná 

arteriolo-venózní komprese
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Postprandiální glykémie
Postprandiální stav charakterizuje náš organismus přibližně v období 2 - 4 hodin po jídle. Donedávna nebyla

přisuzována při sledování glykémií u diabetiků postprandiálnímu období příliš velká pozornost. Výzkumy poslední
doby ukazují, že zvýšená glykémie po jídle (a ostatní metabolické změny s postprandiálním stavem související) jsou
významným diagnostickým ukazatelem rozvoje diabetu, dokonce vstupují do klasifikace diabetu a v neposlední řadě
jsou také významným markerem kardiovaskulárního rizika. Postprandiální glykémie se tak stává spolu s lačnou gly-
kémií a glykovaným hemoglobinem podstatnou složkou sledování kompenzace diabetu.

Nová kniha, vycházející z práce Poradní skupiny pro studium regulace postprandiální glykémie, je první u nás
vydanou publikací soustavně se věnující tomuto tématu. Úvodní kapitola v současném pohledu rekapituluje zákla-
dy inzulínové regulace. Další se věnují kritériím pro diagnostiku, klasifikaci a kompenzaci diabetes mellitus a post-
prandiální hyperglykémii ve vztahu k riziku kardiovaskulárních chorob. Samostatně je rozebrán význam postpran-
diální glykémie u diabetes mellitus 1. a 2. typu, knihu uzavírá stať věnovaná postprandiální dyslipoproteinémii. Každá
z kapitol ve svém závěru obsahuje souhrn, rekapitulující základní fakta a závěry a přehled užité literatury. 

Autoři přinášejí zcela aktuální poznatky této doposud opomíjené problematiky. Soudím, že by vzhledem k vyso-
kému praktickému významu i recentnosti uváděných domácích i zahraničních zkušeností, mohla být obohacením
knihovny každého diabetologa a užitečná může být i lékařům ostatních specializací, kteří léčí diabetiky a nechtějí
ztratit přehled o tom, kam se vývoj v diabetologii ubírá. 

Triton, Praha, 2006, ISBN 80-7254-785-2, formát A5, váz., 226 stran.
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Hypertenze v seniorském věku. 
Kazuistika

Ivana Doleželová, Dana Klevetová
Subkatedra geriatrie a gerontologie IPVZ, Geriatrická klinika VFN a 1. LFUK Praha 

Úvod:
Hypertenze je ve stáří pravděpodobně nejčastější patologií

kardiovaskulárního systému. Přibližně dvě třetiny seniorské popu-
lace nad 65 let mají abnormální krevní tlak.

Postupné zvyšování krevního tlaku ve stáří souvisí se změna-
mi kardiovaskulárního aparátu v rámci fyziologického stárnutí.
(tabulka č. 1). Samotný krevní tlak a léčba hypertenze jsou pak
modifikovány a také limitovány dalšími charakteristickými změ-
nami souvisejícími se stářím (tabulka č. 2)

Hodnoty krevního tlaku
Jaký by tedy měl být krevní tlak ve vyšším věku? Podle dopo-

ručení ESM/ESC Guidelines z r. 2003 (tabulka č. 3) lze uvažovat
o normotenzi při rozmezích systolického tlaku od 120 do 139
mmHg a hodnotách diastolického tlaku od 80 do 89 mmHg. U seni-
orů se tyto hranice normotenze nijak neliší od ostatní populace.
Jen při zahájení léčby, titraci dávky a změně medikace je nutné
uvažovat o všech faktorech ovlivňujících krevní tlak, ale i mobili-
tu a soběstačnost nemocného (tabulka č. 2). Současně je třeba vždy
individuálně hodnotit aktuální i dlouhodobou prospěšnost navrho-
vané léčby pro pacienta vzhledem k jeho polymorbiditě očekáva-
né délce přežití.

Izolovaná systolická hypertenze
Přibližně u 65 % seniorů se zvýšeným krevním tlakem se jed-

ná o izolovanou systolickou hypertenzi (ISH), kdy systolický tlak
převyšuje hodnotu 140 mmHg při normálním tlaku diastolickém
(nižším než 90 mmHg). Ostatní pacienti s patologickým krevním
tlakem spadají do skupiny systolicko-diastolické hypertenze. Izo-
lované zvýšení systolického krevního tlaku ve stáří se dlouho
nepovažovalo a mnohde ještě stále nepovažuje za patologii. Dává
se do souvislosti s fyziologickým stárnutím. Tento názor podpo-
rují i statistické údaje. S věkem totiž progresivně narůstá procen-
to výskytu izolované systolické hypertenze (obrázek č. 1). Na
základě klinických studií hypertenze v seniorské populaci SHEP
(Systolic Hypertension in Elderly Program), EWPHE (European
Working Party on High Blood Pressure in Elderly) a STOP-Hyper-
tension (Swedish Trial in Old Patient With Hypertension) z počát-
ku 90. let minulého století však máme potvrzeno, že léčba izolo-
vané systolické hypertenze signifikantně snižuje kardiovaskulární
mortalitu a zejména snižuje výskyt ischemických mozkových pří-
hod. Studie HYVET (Hypertension in Very Elderly Trial) proká-
zala na populaci seniorů starších 80 let významný pokles výskytu
CMP při léčbě izolované systolické hypertenze pouze diuretiky.

Doleželová, I., Klevetová, D. Hypertenze v seniorském věku. Kazuistika. Kazuistiky v diabetologii 4, č. 2: 20–24, 2006.

Tabulka č. 1:
Fyziologické změny kardiovaskulárního systému ve stáří

Cévní struktury
Zvýšená rigidita, snížená poddajnost (velké tepny)
Hyalinní degenerace médie (prekapilární arterioly)

Vyšší výskyt aterosklerózy – snížená endoteliální dysfunkce
Snížená senzitivita baroreceptorů
Omezená exkreční schopnost ledvin
Zvýšená sympatická nervová aktivita
Snížená tvorba reninu/angiotenzinu II

Tabulka č. 2:
Další faktory, modifikující krevní tlak a léčbu hypertenze ve stáří

Kardiovaskulární polymorbidita
ICHS 20-30 %, hypertrofie levé komory srdeční 
10-40 %, srdeční selhání 10-20 %
Chronická žilní insuficience – zvýšení hydrostatického 
kapilárního tlaku a otoky dolních končetin

Fyziologické změny ve stáří
Ledviny – změny glomerulární filtrace a tubulární 
resorpce
Změny farmakokinetiky a farmakodynamiky léků
Změny distribučních prostorů – narůstání tuku, 
ubývání tělesné vody a svalstva
Fyziologické změny srdce ve vyšším věku  –

pokles počtu pacemakerových buněk
pokles počtu kontraktilních vláken 
pokles denzity β-adrenergních receptorů
pokles poddajnosti levé komory
pokles kompenzační tachykardie 

Fyziologické změny svalově kosterní soustavy – 
artropatie, osteoporóza, sarkopenie a s tím související 
porucha chůze a pády

K překvapivým závěrům dospěla 10letá prospektivní studie
UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study) s více než
5000 diabetiky, která sledovala úmrtnost, infarkt myokardu, cév-
ní mozkové příhody, mikrovaskulární komplikace (retinopatii
a diabetickou neuropatii) v souvislosti s diabetes mellitus a cel-
kovou úmrtnost. Její podstudie, zaměřená na vliv přísnější léčby
hypertenze zahrnovala 1 148 nemocných s ISH i systolicko-dia-
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stolickou hypertenzí. Intenzivnější léčba hypertenze u diabetiků 2.
typu (pokles TK v průměru o 10/5 mmHg) významně snížila výskyt
mikrovaskulárních komplikací. Poprvé byl prokázán vliv léčby
hypertenze na změny očního pozadí u diabetiků 2. typu, a to pře-
devším na makulopatii. Procento snížení výskytu cévních mozko-
vých příhod bylo obdobné jako v obecné populaci. Intenzivnější
léčba TK však neovlivnila významně výskyt infarktu myokardu ani
celkovou mortalitu. Závěry této studie nás nutí přinejmenším
k zamyšlení nad přístupem k léčbě hypertenze u seniorů diabetiků
a nejen diabetiků. Opravňuje nás k striktně individuálnímu přístu-
pu ke každému seniorovi, s menším důrazem na dodržování dopo-
ručovaných pravidel a přístupů k léčbě hypertenze a s větším ohle-
dem na aktuální stav nemocného a jeho perspektivu kvality života,
včetně délky přežití. 

Kromě snížení kardiovaskulární mortality má léčba hyperten-
ze seniorského věku pozitivní vliv na kognitivní funkce a oddále-
ní nástupu nebo progresi demence. U sledovaných nemocných byly
po stabilizaci TK zjištěny pozitivní změny v motorické koordina-
ci, v oblasti zpracovávání informací, prostorové orientaci a schop-
nosti podat výkon. Vyšetření pozitronovou emisní tomografií pro-
kázalo zvýšení intenzity metabolismu glukózy v mozku, což je
neklamnou známkou zvýšeného prokrvení a intenzivnější činnos-
ti mozku. 

Dalším pozitivním závěrem, podpořeným také výsledky studie
LIFE (Losartan Intervention For Endopoint reduction in hyperten-
sion), je, že léčba hypertenze losartanem ve stáří snižovala výskyt
diabetu. 
Jak správně měřit krevní tlak 

U seniorů měříme krevní tlak na obou pažích vsedě (vleže),
vždy vestoje, a to po 1-3 minutách stání. Přibližně 18-30 % hyper-
toniků má vestoje asymptomatický pokles krevního tlaku.
U nemocných s demencí zjišťujeme, že až 70 % z nich má znám-
ky ortostatické hypotenze. 

Měřená končetina by měla být ve výši srdce a podložená. Na
volně visící paži jsou totiž hodnoty krevního tlaku vyšší až o 8
mmHg. Tlak by měl být na dané končetině správně měřen 3krát,
přičemž první hodnotu vůbec nezapočítáváme, bývá nejvyšší. Jako
výslednou hodnotu krevního tlaku uvedeme průměr druhého a tře-
tího měření. 

Pro značnou variabilitu TK ve vyšším věku provádíme měření
krevního tlaku uvedeným způsobem při 2-3 návštěvách ještě před
zahájením medikace. Při uvažování o hypertenzi nesmíme zapo-
menout na možnost syndromu bílého pláště, který je u osob vyš-
šího věku častější. 

Zvláštnosti terapie hypertenze ve stáří
Léčba hypertenze je velmi dobře a názorně zpracována v dopo-

ručených postupech České kardiologické společnosti. Některé ze
schématických postupů ukazují obrázky 2, 3 a 4. Celá terapie musí
být zahájena až po provedení komplexního vyšetření, což se týká
i seniorské populace. Bohužel se u seniorů velmi často zapomíná
při nastavování léčby a titraci dávek na zvláštnosti seniorského
věku, na omezené metabolické možnosti a rezervy stárnoucího
organismu a na celkový stav mobility a psychických funkcí nemoc-
ného. Je velmi důležité posoudit, zda pacient sám je schopen pře-
depsané léky užívat.

V léčbě hypertenze seniorů se v praxi velmi často setkáváme
s příliš rychlou titrací dávky, velmi laxním přístupem ke kontro-
lám, s dlouhými intervaly mezi jednotlivými kontrolami především
po zahájení terapie. Často se zapomíná na přísnější kontrolu dosta-
tečné hydratace. Výsledkem bývají poruchy mobility, instabilita,
pády s frakturami končetin a obratlů s trvalým zhoršením sobě-
stačnosti. Přechodně dochází i ke zhoršování kognitivních funkcí,
nejčastěji při hypoperfuzi mozkové až s vyprovokováním delirant-
ního stavu, a to i u pacientů bez zjevné klinické demence. Velkým
nebezpečím farmakologické léčby u seniorů je polymorbidita, kte-
rá vyžaduje nepoměrně rozsáhlejší medikaci než u nemocných
středního věku. Polymorbidita, polypragmazie a fyziologické změ-
ny ve stáří jsou u seniorů příčinou častějších nežádoucích lékových
reakcí. K jejich zvládnutí bývají nemocnému nasazována další
léčiva, která mohou zhoršit celkový stav, spíše než nemocnému
pomoci. V geriatrii existují jednoduchá základní a obecná pravidla
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Obrázek č. 1: Výskyt ISH u seniorů nad 65 let věku

Tabulka č. 3: Klasifikace hypertenze podle výše TK

Systolický TK (mmHg) Diastolický TK (mmHg)

NORMOTENZE < 140 < 90
Optimální TK < 120 < 80
Normální TK 120-130 80-85
Vyšší normální TK 130-139 85-89

HYPERTENZE ≥ 140 ≥ 90
Stupeň 1 (mírná) 140-159 90-99
Stupeň 2 (středně závažná) 160-179 100-109
Stupeň 3 (těžká) >180 > 110

IZOLOVANÁ SYSTOLICKÁ  HYPERTENZE  (ISH) ≥140 <  90
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medikace seniorů (tabulka č. 4), která můžeme doporučit i při
nastavování léčby hypertenze a titraci dávek hypotenziv.

Kazuistika:
V naší geriatrické ambulanci byl pravidelně sledován poly-

morbidní 89letý muž, jehož hlavním a omezujícím problémem
byly vertiginózní stavy s opakovanými pády. V roce 2003 došlo
k prvnímu pádu na ulici se zraněním. Tržná rána na hlavě byla
ošetřena na chirurgické ambulanci. Od té doby se závratě a pády
často opakovaly. Subjektivně se cítí zdráv, dalšími limitujícími
faktory jeho života jsou zácpa a inkontinence. Kognitivně je
nemocný bez deficitu a bez demence. Doma se věnuje se svým
koníčkům, pravidelně cvičí, chodí na procházky.
Základní anamnestické údaje: 

Pacient byl ve věku 54 let poprvé operován pro cholelitiázu
bez komplikací. V 77 letech prodělal cévní mozkovou příhodu
s pravostrannou hemiparézou a dysartrií, které se v následném
období upravily ad integrum. V průběhu CMP prodělal anterosep-
tální infarkt myokardu a byla zjištěna hypertenze. Za další tři roky
byla provedena prostatektomie pro benigní hyperplazii, následo-
vala operace šedého zákalu. Urgentní inkontinence, která pacien-
tovi velmi bránila ve společenském životě, se datovala od urolo-
gické operace a byla řešena až v naší ambulanci. Praktická lékařka
sdělila nemocnému, že „to patří ke stáří“ a urolog problém vyře-
šil tím, že sdělil pacientovi „časem se to upraví samo“.
Psychosociální anamnéza:

Pacient žije ve společné domácnosti se svou manželkou v čin-
žovním domě ve třetím patře s výtahem. Společně zvládají chod
domácnosti. Mají dva syny, kteří pravidelně pomáhají a zabezpe-

STK 140–159 mmHg
nebo

DTK 90–99 mmHg
+

Absolutní riziko
fatálního

kardiovaskulárního
onemocnění < 5 %,

bez poškození
cílových orgánů

Režimová opatření
+

Opakované měření
TK do 4 týdnů

STK 140–149
mmHg

nebo DTK 90–94
mmHg

Zpřísnit
režimová

opatření, event.
farmakoterapie

STK
≥ 150 mmHg

nebo
DTK

≥ 95 mmHg

Farmakoterapie,
zpříšnit režimová

opatření

TK < 140/90
mmHg

Dodržovat
režimová
opatření

a kontroly
1x ročně

STK 140–159 mmHg
nebo

DTK 90–99 mmHg
+

Absolutní riziko
fatálního

kardiovaskulárního
onemocnění ≥ 5 %,

nebo poškození
cílových orgánů

Režimová opatření
+

Farmakoterapie

STK 160–179 mmHg
nebo

DTK 100–109 mmHg

Režimová opatření
+

Opakované měření
TK do 2–4 týdnů

Pokud i po 4 týdnech
TK ≥ 150/95 mmHg

Farmakoterapie

STK ≥ 180 mmHg
nebo

DTK ≥ 110 mmHg

Okamžitě zahájit
farmakoterapii

a režimová opatření
nezávisle na 

celkovém riziku

Použijte iniciální hodnoty TK naměřené v ordinaci (nemocničním zařízení)
Pro stanovení absolutního fatálního kardiovaskulárního onemocnění použijte tabulku SCORE

POZOR
U pacientů s vysokým normálním
TK (130–139/85–89 mmHg
je indikována medikamentózní léčba,
pokud mají přidružená onemocnění
nebo diabetes!

Obrázek č. 2: Doporučený postup pro léčbu hypertenze (dle ČKS)

Tabulka č. 4: Základní pravidla farmakoterapie ve stáří

Omezit celkový počet předepisovaných léků
Se vzrůstajícím věkem a při poruchách paměti 
zjednodušovat léčebné programy

Omezovat podávání retardovaných forem léků
Používat poloviční startovací dávky
Při titraci dávky prodloužit interval mezi jednotlivými 
změnami 

Při polymorbiditě určit prioritní terapeutický cíl

čují velké nákupy. Nemocný má několik pro něj neřešitelných pro-
blémů, které mu způsobují značnou úzkost a vnášejí nejistotu, zda
zvládne dosavadní roli v domácnosti.

1. Má velké obavy o zhoršující se zdravotní stav na lůžko
upoutané manželky, o kterou pečuje. 

2. V noci se často budí pro močovou urgenci, má strach, aby
nepomočil lůžko, nemůže absolvovat vycházky jak by si
přál, nemůže navštěvovat přátele. 

3. Časté závratě a pády, nejistota při chůzi mu znemožňují
vycházet ven bez doprovodu, samostatně obstarávat náku-
py a jiné provozní záležitosti společné domácnosti. 

Farmakoterapie od praktického lékaře: etofyllin (Oxyphyllin
tbl.1-1-0), kyselina acetylsalicytová (Anopyrin 100 mg tbl. 1-0-0),
mexiletin (Katen 3x1 tbl.), Ascorutin 3x1 tbl., ISMIN (Nitro Mack
2,5 mg 1-1-0), piracetam (Kalicor 1-1-0), amlodipin (Norvasc 5
mg 1-0-0).

Během roku zhubl 11 kg, nyní váží 69 kg při výšce 169 cm.
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Vyšetření:
U praktického lékaře byl pacient symptomaticky medikován

a podrobná vyšetření k objasnění jeho obtíží nebyla provedena.
Většina problémů, které pacient udával, byla prezentována lékařem
jako důsledky stáří a stárnutí.

V naší ambulanci byl stanoven vyšetřovací program s cílem
zahájit léčbu, která by vedla k odstranění nebo ke zmírnění stesků
nemocného. Z celého programu uvádíme ta vyšetření, která sou-
visejí s tématem článku. Byla provedena ECHOkardiografie
a následně transtorakální echokardiografie se závěrem: levá komo-
ra s dobrou systolickou funkcí, ejekční frakce odhadem 50 %, zře-
telné lokální poruchy kinetiky nejsou patrné, mitrální reg. II/IV st.,
hraniční tenze v plicnici. Na Holterovském monitorování EKG byl
zjištěn Sick Sinus syndrom s intermitentním blokem levého ramén-
ka Tawarova. Toto základní vyšetření potvrdilo kardiologickou pří-
činu závratí a pádů a i přes vysoký věk byl pacient indikován
k implantaci trvalého kardiostimuláru. V ambulantní péči se poda-
řilo stabilizovat TK na hodnotách 150/80 mmHg při léčbě Enap 5
mg 1/2 tbl. ráno.
Situace po výkonu:

Po implantaci kardiostimulátoru byl pacient hospitalizován tři
dny na JIP interní kliniky. Během pobytu došlo ke změně medika-
ce, včetně hypotenzív, nejspíše pro elevaci TK v pooperačním
období. Pacient byl propuštěn s medikacíi enalapril (Enap) 5 mg
1-0-1, přidán amiodaron (Cordarone 200 mg 3x1), kyselina ace-
tylsalicylová (Anopyrin 100 mg 1-0-0) a warfarin 2,5 mg 1x den-
ně. Odeslán domů se závěrem: stav stabilizován, za týden kontro-
la s INR. Ještě v den propuštění ve večerních hodinách doma
kolabuje a je odvezen RZP s hodnotami TK 80/50 mmHg a infu-
zí 500 ml fyziologického roztoku. 

V interní ambulanci bylo provedeno EKG vyšetření: srdeční
rytmus se stimulovaným komorovým rytmem, odpověď komor
90/min. Dýchání čisté, pokles plic jasný, akce srdeční pravidelná
90/min.

Na rentgenovém snímku srdce a plic kardiostimulátor ve správ-
ném postavení. Dostal 500 ml Hartmanova roztoku.

Doporučen vysadit enalapril (Enap), dostatečně zavodňovat
a kontrola kdykoliv. Nemocný přichází ke kontrole do naší ambu-
lance. Rodina kontrolovala hodnoty krevního tlaku po doporuče-
ném vysazení hypoteziva.
Ranní týdenní hodnoty: 171/92, 162/94, 167/97, 166/93, 144/85,
180/96 mmHg.
Polední týdenní hodnoty: 152/88, 167/97, 147/87, 150/83, 140/92
mmHg.
Večerní: 163/88, 131/74, 168/89, 178/95, 150/95 mmHg.

Na základě neměřených krevních tlaků byla medikace uprave-
na: Oxyphyllin a Ascorutin vysazen, amiodaron (Cordarone) 200
mg 1-0-0 tbl. soboty a neděle vynechat, piracetam (Kalicor) 0-1-0
tbl., propiverin (Mictonorm) 5 mg tbl. 0-0-1 (urgence v noci se sní-
žila z 12krát na 3-4krát), quinapril + hydrochlorothiazid (Accuzi-
de) 1/2 -0-0 tbl., ANP 30 mg tbl. 0-1-0.

Ke spolupráci jsme získali rodinu, především manželku, která
pravidelně denně kontrolovala krevní tlak před medikací, po medi-
kaci a při větší zátěži. Naměřené tlaky po opětovném nasazení malé
dávky hypotenziva byly v průměru 140/90 mmHg. 

Během měsíce došlo opětovně k pádu doma, manželka namě-
řila tlak 100/60 mmHg. Upravili jsme dávku Accuzide na 1/2 tbl.
ob den. Během dalších dvou měsíců se objevily opět závratě a pád
při hypotenzi. Rozhodli jsme se k dalšímu snížení dávky hypoten-
zíva a vzhledem k vzorné spolupráci manželky jsme mohli podá-
vát Accuzide 1/2 tbl. jednorázově při hodnotě TK nad 150/90
mmHg. Během měsíce došlo k ustálení dávkovacího schématu na
1/2 tbl. Accuzide 1krát týdně. Tato dávka zajišťovala trvalou nor-
motenzi (TK v průměru 140/80 mmHg), pacient neměl závratě
a ani pády.

Diskuse:
Prezentujeme polymorbidního nemocného ve vysokém věku

(91 let), který byl mentálně schopen vykonávat více činností, než
mu umožňovala jeho somatická kondice. Proto jsme se snažili
v průběhu ambulantní péče nejdříve zdiagnostikovat příčinu obtí-

Primární prevence ischemické choroby srdeční

MUŽI ŽENY

Výchozí TK 140–159/90–99 mmHg

Opakovat měření v rozmezí 2–4 týdnů + Doporučení nefarmakologické léčby

po 4 týdnech

po 3–6 měsících

TK < 140/90 mmHg

Pravidelné kontroly

TK 140–159/90–99 mmHg

Zhodnocení celkového KV rizika

Vysoké KV rizikoKV riziko nízké

TK ≥ 140/90 mmHg

farmakologická léčba

TK 140–149/90–94 mmHg

Další sledování

TK > 150/95 mmHg

Farmakologická léčba

Obrázek č. 4:
doporučený postup léčby mírné hypertenze (dle ČKS)

Obrázek č. 3: tabulka koronárního rizika (dle ČKS)

2/06 zlom  18.5.2006 7:45  Stránka 23



24 KAZUISTIKY V DIABETOLOGII 2 / 2006

HYPERTENZE V SENIORSKÉM VĚKU. KAZUISTIKA

ží a poté upravit medikaci tak, aby nemocný mohl provádět veš-
keré činnosti, o které měl zájem. 

Léčba hypertenze byla součástí celého terapeutického plánu
a postupnou titrací dávek jsme se dostali až na téměř zanedbatel-
nou týdenní dávku kombinovaného hypotenzíva (Accuzide 1/2 tbl.
1krát týdně). Zkoušeli jsme lék zcela vysadit, ale po určité době
docházelo opět k vzestupu krevního tlaku nad doporučovanou hod-
notu normotenze. Taktéž jsme zkoušeli jiné skupiny hypotenzív,
nedařilo se nám však natitrovat léky do optimální dávky, která by
udržela stabilní normotenzi a nezpůsobovala výkyvy TK, přede-
vším hypotenzi. Terapeutický efekt tak minimální dávky léku
u našeho pacienta si vysvětlujeme změnami ve farmakokinetice
a farmakodynamice, ve změnách ledvin a renálních funkcí jak na
úrovni tvorby angiotezinu, tak na úrovni glomeruální filtrace
a tubulární resorpce. V neposlední řadě dochází ve stáří ke změ-
nám příjmu tekutin, což u našeho nemocného taktéž hrálo roli
a vedlo k hypotenzi a pádu. Přes nebezpečí snížené hydratace naše-
ho pacienta jsme nakonec zvolili kombinované hypotezivum s diu-
retikem, protože monoterapie jednotlivými hypotezivy nebyla tak
efektivní a neudržovala arabizovanou normotenzi. 

Kolapsový stav u našeho pacienta po propuštění z hospitaliza-
ce byl nejspíše způsoben kombinací následujících změn: 1. zvýše-
nou dávkou ACE, 2. mírnou dehydratací, 3. odezněním stresu
z hospitalizace při jejím ukončení. Zvýšení dávky ACE během
několikadenního pobytu na lůžku, bez možnosti další titrace dáv-
ky nebylo zcela namístě, protože měřené tlaky nedosahovaly
extrémního hodnot a nezhrozilo akutní poškození zdraví, nebylo
nebezpečí z prodlení. Při určování výše dávky ACE nebyla zohled-
něna doposud podávaná chronická dávka v domácím režimu (Enap
5 mg 1/2 tbl. ráno), nebylo uvažováno o možných změnách meta-
bolických a byla podceněna otázka stresu při primoimplantaci kar-
diostimulátoru. Pacient byl namedikován obvyklou dávkou ACE
(Enap 5 mg 2x1 tbl.), odpovídající léčbě u středněvěkého nemoc-
ného, kde nepředpokládáme žádné fyziologické změny organismu
a jeho reaktivity v rámci stárnutí. Pacient byl díky této neuvážené
medikaci vystaven riziku fraktury a dlouhodobé imobilizace.
Naštěstí se tato léčba obešla bez vážnějších komplikací, pacient

byl „pouze“ převezen RZP sanitou na interní ambulanci a znovu
podrobně vyšetřen. 

Při komplexním uvažování o důsledcích neuváženého podání
2 tablet Enapu nesmíme opomenout stres nemocného při převozu,
stres jeho rodinných příslušníku a především nemocné manželky,
stejně jako náklady na samotný převoz (sanita RZP) a znovu pro-
vedená vyšetření.

Závěr:
Změny, provázející fyziologické stárnutí výrazně modifikují

průchod farmaka organismem, včetně jeho výsledného terapeutic-
kého efektu. Bohužel v současné době nejsme schopni diagnostic-
ky postihnout hloubku těchto změn a proto nám nezbývá, než vel-
mi citlivě a trpělivě titrovat dávky jednotlivých léků v medikaci
seniorů, nejen hypotenziv.
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MUDr. Ivana Doleželová
Subkatedra geriatrie a gerontologie IPVZ
Geriatrická klinika VFN a 1. LFUK

Přednáška, která na letošních Diabetologických
dnech v Luhačovicích vzbudila velký zájem svým
praktickým zaměřením a jasnými závěry byla práce
prof. Lebla a spolupracovníků věnovaná „čokoládo-
vé studii“. V jednoduchém testu autoři sledovali vliv
zařazení sacharózy do diabetické stravy v podobě
smíšeného jídla. Zjistili, že při dobrém zapojení do
individuálního jídelního plánu nemění zařazení
sacharózy do stravy průběh glykémie u dětí s diabe-
tes mellitus 1. typu. Současně ale může být také ales-
poň částečnou prevencí tajného dětského „mlsání“,
kdy sladkosti nejsou pro jejich tajnou konzumaci
zapojeny do jídelního plánu. Za podstatné pokláda-

jí autoři především jednoduchost, přehlednost a jed-
noznačnost individálního jídelního plánu, např.
s využitím tzv. výměnných jednotek.

Nebývá běžným zvykem, že na závěry vědců
a výzkumníků bezprostředně navazuje komerční
praxe. Zajímavostí v tomto případě je, že jeden
z našich velkých výrobců cukrovinek – Opavia, se
obratem chopil výsledků této studie. Připravuje na
jedné straně zrušení výroby „dia výrobků“ slaze-
ných fruktózou, na druhé straně důsledné označo-
vání svých produktů symboly s počtem výměnných
jednotek sacharidů.

Kviz

zpráva
„Čokoládová studie“
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Edukace bez legrace III
Komplikácie při liečbe diabetu II
Koncem března proběhla v týdenním odstupu dvě obdobná sympozia –
jedno ve slovenské, druhé v české verzi

Pro diabetologickou obec nejsou jednodenní sympozia uvedená v titulku novinkou, jak napo-
vídá pořadová číslice v jejich názvu. K určitým specifikům těchto akcí patří to, že probíhají inter-
aktivní formou a poskytují tak ojedinělou příležitost k tomu individuálně si prověřit znalosti z obo-
ru, seznámit se s novými trendy a diskutovat o vlastních zkušenostech. Každá z přednášek je
v určité fázi přerušena otázkou, pod níž se objeví několik nabídnutých odpovědí. Účastníci pak
formou hlasovacích panelů volí jednu z nich. O výsledku se následně diskutuje. Nebylo tedy pře-
kvapením, že přednáškový sál kongresového centra v pražském hotelu Dorint Novotel byl zapl-
něn zájemci z celé republiky. Takto prakticky zaměřených seminářů (označení sympozium je asi
méně výstižné, protože jde skutečně o živou formu diskuse, nikoli pasivní naslouchání), navíc
s dokonalým organizačním servisem zase není tak mnoho.

Tyto odborné akce jsou také akreditovány u České lékařské komory a ohodnoceny pěti kre-
dity. Hlavními organizátory jsou od počátku společnost Eli Lilly a Academia Medica Pragensis.
Odborný program je zajišťován ve spolupráci s předními českými a slovenskými diabetology. Prv-
nímu semináři, který proběhl 17. 3. 2006, předsedal prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc. (předse-
da Slovenské diabetologické společnosti), druhému, který se konal 24. 3. 2006, pak doc. MUDr.
Milan Kvapil, CSc., předseda České diabetologické společnosti. 

Není pochyb o tom, že všechna přednesená témata, která se snažíme přiblížit v podobě abstrakt
vkládané přílohy, se zabývají aktuálními, ale i nejednoznačnými problémy, se kterými obor dia-
betologie je a vždycky bude konfrontován. Jako příklad lze uvést otázku, která byla „osnovou“
jedné z nejdelších přednášek „české verze“: Kdy a jak optimálně zahajovat inzulínovou terapii
u diabetiků 2. typu? Jak následně ironicky podotkl doc. Kvapil, dalo by se vše vlastně shrnout do
jediné věty: „Inzulín se má užívat individuálně.“ Jistě ne náhodou se v těchto souvislostech mlu-
ví o „umění diabetologie“, tj. o neustálém hledání cest k tomu, jak nejlépe využít celý dostupný
arzenál léků, pomůcek a režimů pro jednoho konkrétního pacienta k dosažení jeho co nejlepší
kompenzace. A i když se podaří „ušít léčbu na míru“– nemusí to nutně znamenat úspěch, proto-
že ve hře je řada dalších faktorů, v neposlední řadě compliance. 

Takže cykly „Edukací bez legrace“ či „ Komplikací při léčbě diabetu“ jsou patrně nekoneč-
né. Tedy až do té doby, než se stanou zbytečnými. Ale to je zatím jen futurologická vize.

red

Sympozium
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Abstrakta

Postprandiální stav jako riziko
komplikací diabetu

Prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.
Centrum diabetologie, IKEM, Praha

Souhrn:
Postprandiálním stavem rozumíme komplex metabolických

a hormonálních změn, které jsou navozeny příjmem potravy
a zahrnují zvýšení inzulinémie, glykémie, volných mastných kyse-
lin a triacylglycerolů, ale také produkci volných radikálů, prozá-
nětlivých cytokinů a vazoaktivních působků. Postprandiální stav
má atributy metabolického syndromu a epidemiologické studie
dokládají, že představuje zvýšené riziko kardiovaskulárních one-
mocnění. 

Patologické zvýšení postprandiální glykémie (PPG) patří
k prvním projevům počínajícího diabetu 2. typu diabetu a poruchy
glukózové tolerance. Je výrazem poruchy funkce beta buněk pan-
kreatu a ztráty časné fáze sekrece inzulínu. V praxi je využíváno
k diagnostickým účelům a k monitoraci kompenzace cukrovky. Pro
účely monitorace léčby diabetu se jako nejspolehlivější parametr
dlouhodobé kompenzace používá glykovaný hemoglobin (HbA1c)
a v klinické praxi se nejčastěji setkáváme se sledováním hladin gly-
kémie nalačno a HbA1c. Měření hladin PPG se provádí v menší
míře. Přitom existuje celá řada dokladů z epidemiologických stu-
dií průřezového a prospektivního charakteru, které jasně dokláda-
jí, že postprandiální hyperglykémie je nezávislým rizikovým fak-
torem makrovaskulárních onemocnění u diabetiků i osob
s poruchou glukózové homeostázy, který je z hlediska prognózy
nemocného závažnější než hyperglykémie nalačno. Ve stavu PP
hyperglykémie je nemocný s diabetem 2. typu asi 16-18 hodin den-

ně, a proto postprandiální kolísání glykémie významným způso-
bem ovlivňuje výsledné hodnoty HbA1c. V závislosti na kompen-
zaci odpovídá za 30-70 % variace HbA1c, s nímž koreluje význam-
ně lépe než hodnoty glykémie na lačno. Mezi inzulínem
neléčenými diabetiky 2. typu s HbA1c nad 7 % má 99 % z nich
2hodinovou glykémii při oGTT ≥ 11,1 mmol/l. 

Při posuzování PPG nejsou jednotně vyřešeny metodické otáz-
ky. Nejvyšší vzestup glykémie pozorujeme obvykle za 1 hodinu po
jídle, nicméně řada studií používá k analýzám hodnoty za 2 hodi-
ny. Dle doporučení České diabetologické společnosti by se uspo-
kojivé hodnoty PPG 1-2 hodiny po jídle měly pohybovat v rozme-
zí 7,5-9,0 mmol/l, ideálně pod 8 mmol/l s maximálním vzestupem
o 2 mmo/l ve srovnání s preprandiální hodnotou.

U jakých pacientů je tedy třeba se v klinické praxi věnovat
měření PPG? Americká diabetologická asociace (ADA) doporu-
čuje monitoring PPG u pacientů, kteří: 1) mají dobré glykémie
nalačno, ale vyšší HbA1c, 2) jsou léčeni látkami specificky ovliv-
ňujícími PPG a 3) při výskytu postprandiálních hypoglykémií. 

Vzhledem k tomu, že intervenční studie, které by doložily
význam snížení PPG z hlediska mortality a morbidity zatím chybí
a terapeutické prostředky jsou velmi omezené, jsou klinické posto-
je k cílené léčbě PPG u diabetiků poměrně rezervované, stejně jako
je tomu u osob s poruchou glukózové tolerance, kde zatím po far-
makologické léčbě nesaháme, nicméně bychom se měli pokusit
vyčerpat veškeré možnosti, která nabízí režimová opatření. 

Prakticky by orientační měření PPG mělo být součástí péče
o každého diabetika pro posouzení a ovlivnění míry kardiovasku-
lárního rizika. Častější monitoring PPG má smysl v případech, kde
přichází v úvahu léčebné ovlivnění (ultrakrátká inzulínová analo-
ga, glinidy). Zdá se, že měření PPG má také důležité místo ve scre-
eningu diabetu, kde uniká záchytu jedna třetina nemocných.
Klíčová slova: diabetes mellitus, postprandiální glykémie

Edukace bez legrace III
odborné sympózium uspořádané společností Eli Lilly ve spolupráci s Academia Medica Pragensis 
Praha, 24. 3. 2006 

Oborný program:
předsedající – Doc. MUDr. Milan Kvapil, CSc.
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Postprandiální stav jako riziko komplikací diabetu
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Kdy a jak optimálně zahajovat inzulínovou terapii u diabetiků 2. typu
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Inzulín lispro u diabetiků 1. a 2. typu
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Edukace obézního diabetika léčeného inzulínem s důrazem na postprandiální glykémie

MUDr. Karel Kočí, CSc.
Erektilní dysfunkce u diabetiků a možnosti účinné léčby

Představení nového inzulínového pera – HumaPen Ergo II
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Kdy a jak optimálně zahajovat
inzulínovou terapii 
u diabetiků 2. typu

MUDr. Alena Šmahelová, PhD.
Diabetologické centrum Hradec Králové 

Souhrn:
Chronická hyperglykémie u diabetu je zodpovědná za cévní

komplikace, které jsou příčinou významné morbidity a mortality
diabetiků. Několik velkých, dobře vedených a dokumentovaných
studií prokázalo zásadní úlohu dlouhodobé normalizace glykémií
(preprandiální i postprandiálních) v prevenci a ovlivnění progrese
cévních komplikací diabetu. 

Důležitými parametry sledování úspěšnosti kompenzace gly-
kémií jsou: 
1. průměrná dlouhodobá hodnota glykémie (glykovaný hemo-

globin do 4,5 %) 
2. optimální hodnoty aktuálních glykémií, včetně postprandiál-

ních. 
Lékaři i pacienti musí dnes při hledání optimální inzulínové

léčby z těchto faktů vycházet. Tomu je nutné přizpůsobit indivi-
duální způsob inzulínové léčby. A individuální přístup zohledňuje
především zvyklosti a možnosti konkrétního pacienta.

U diabetiků 1. typu je inzulínová léčba indikována pochopi-
telně ihned při stanovení diagnózy a inzulínový režim má co nej-
více odpovídat fyziologickým poměrům.

Progresivní selhávání funkce beta buněk pankreatu vyžaduje
asi u třetiny diabetiků 2. typu léčených perorálními antidiabetiky
substituci exogenním inzulínem. Podstatné je jak včasné zahájení
inzulínové léčby, tak i optimální strategie inzulínové léčby. Něk-
teří autoři však dokládají zlepšení funkce beta buněk po agresivní
inzulínové léčbě v časných stádiích diabetu 2. typu.

U diabetiků 2. typu je možno využít různé strategie inzulíno-
vé léčby. Při návrhu vhodného inzulínového režimu je nutné vzít
v úvahu:
1. možná rizika inzulínové léčby (váhový přírůstek, hypoglyké-

mie, dosud kontroverzní obava z aterogenicity inzulínu); 
2. určité bariéry (dostupnost vhodného typu inzulínu, obava

z podkožní aplikace, reálné možnosti životosprávy, sociální
a ekonomické faktory), věk; 

3. přizpůsobení režimu a dávek při poruše vyprazdňování žalud-
ku, renální insuficienci;

4. rozšíření indikací inzulínu lispro (u gestačního diabetu).
Farmakokinetické vlastnosti nových inzulínů – inzulínových

analog (lispro, aspart, glargine, detemir) jsou výhodné pro:
1. zlepšení nočních hypoglykémií (dlouhodobá analoga, ale

i krátkodobá analoga v režimu inzulínové pumpy);
2. zlepšení postprandiální glykémie (krátkodobá analoga). 

Jejich vzájemné kombinace, ale i kombinace s humánním krát-
kodobým a NPH inzulínem, umožňují nalézt individuální vhodný
režim prakticky u každého diabetika 2. typu. 

U diabetiků 2. typu s odmítavým přístupem k intenzifikované-
mu inzulínovému režimu nebo tam, kde nelze z nemedicínských
důvodů realizovat intenzifikovaný inzulínový režim, je dobrou

alternativou využití premixovaných inzulínových směsí, případně
s doplněním krátkým analogem.

Rychlá inzulínová analoga lépe ovlivňují postprandiální gly-
kémii, způsobují méně hypoglykémií a jsou výhodnější pro svůj
okamžitý začátek účinku. To potvrzují i nové klinické studie s pre-
mixovanými mixturami krátkých analog (25% krátký analog lis-
pro nebo 30% aspart). 
Klíčová slova: diabetes mellitus 2. typu, inzulínoterapie, inzulí-
nové režimy, inzulínová analoga

Inzulín lispro u diabetiků 
1. a 2. typu

MUDr. Jindřich Olšovský
Diabetologické centrum II. interní kliniky MU 
a FN u sv. Anny v Brně

Souhrn:
Dnes jsou k dispozici již 13leté zkušenosti a výsledky z 218

klinických studií s inzulínem lispro, provedených na více než 35
tisících nemocných – představujících 3 milióny pacient-roků. Sou-
časně se za tuto dobu stal inzulín lispro běžným prostředkem kaž-
dodenní diabetologické praxe, ve které je v souladu s výsledky
EBM využíván.

Pozitivní vnímání inzulínu lispro vyvěrá ze základních cha-
rakteristik v porovnání s rychle účinkujícím humánním inzulínem,
kterými jsou: rychlejší nástup účinku, rychlejší dosažení maxima
účinku a kratší trvání účinku. S nimi souvisí i klinické výhody
inzulínu lispro u diabetiků 1. i 2. typu, tak jak jsou dále prezento-
vány. 

Tyto výhody jsou ale pozitivně hodnoceny také nemocnými,
jako zlepšení kvality života, představované větší flexibilitou stra-
vování, možností snížení počtu jídel v režimech snižování hmot-
nosti, možností bezprostřední aplikace inzulínu před jídlem, ale
i možností aplikace inzulínu bezprostředně po jídle, využívané
zejména u dětí. 

Jsou dokumentovány schopnosti inzulínu lispro, ve srovnání
s rychle účinkujícím humánním inzulínem, dosáhnout u diabetiků
1. typu lepších výsledků HbA1c, postprandiální glykémie, a to při
současně nižším výskytu závažných hypoglykémií až o 30 %, dále
schopnosti u diabetiků 2. typu snížit postprandiální glykémie a sní-
žit výskyt závažných hypoglykémií. 

Fakta hovoří ve prospěch inzulínu lispro versus krátkodobý lid-
ský inzulín také v režimu CSII, a to jak z hlediska zlepšení HBA1c,
tak zlepšení postprandiálních glykémií, bez nárůstu hypoglyke-
mických epizod. 

Prezentovány jsou dokonce i klinické zkušenosti s inzulínem
lispro v graviditě.
Klíčová slova: diabetes mellitus, inzulín lispro

Abstrakta
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Edukace obézního diabetika 
léčeného inzulínem s důrazem 
na postprandiální glykémie

Doc. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
Centrum diabetologie, IKEM, Praha 

Souhrn:
Pacienti léčení intenzivně inzulínem, a to jak diabetici 1., tak

2. typu, jsou ohroženi přírůstkem hmotnosti. Např. DCCT studie
prokázala přírůstek 4,6 kg v intenzivně léčené skupině oproti
hmotnosti v konvečně léčené skupině u mladých diabetiků 1. typu,
UKPDS studie prokázala rovněž signifikantně vyšší přírůstek
hmotnosti (o 2,9 kg) v intenzivně léčené skupině diabetiků 2. typu
ve srovnání s konvenční skupinou. Obézní diabetik léčený inzulí-
nem může mít rizika nejen z hyperglykémie, ale z celého metabo-
lického syndromu. 

Ke zmenšení těchto rizik je možné vedle racionální volby inzu-
línového režimu a přípravku využít i edukaci těchto diabetiků.
Naše vlastní zkušenosti prokazují zlepšení kompenzace u diabeti-
ků 2. typu po edukaci, zvláště u těch, kteří provádějí selfmonito-
ring. Nedávno publikovaná velká studie ROSSO prokázala, že self-
monitoring glykémií (SMBG) byl u diabetiků 2. typu asociován
s významným poklesem morbidity spojené s diabetem a s pokle-
sem mortality ze všech příčin a tento pokles byl významný nejen
u pacientů na inzulínu, kterých bylo ve studii 68 %, i u pacientů
léčených dietou a perorálními antidiabetiky. SMBG může být spo-
jen se zdravějším způsobem života a s lepší samostatnou kontro-
lou diabetu. 

Problémem edukace zůstává, že pacienti se řídí většinou lač-
nými glykémiemi nebo glykémiemi před jídly, avšak 15-18 hodin
v průběhu celého dne strávíme v postprandiálním stavu. Postpran-
diální glykémie korelovaly v jedné ze studií u diabetiků 2. typu
s HbAlc lépe než lačné glykémie. Sami jsme prokázali, že po
pokusné snídani s 50 g sacharidů a 10 g tuků přetrvávaly hyper-
glykémie nad 10 mmol/l více než 3 hodiny u více než 50 % paci-
entů. Diabetici 2. typu mívají tendenci jíst svačiny ještě před dosa-
žením uspokojivých hodnot postprandiálních glykémií, tj. dříve
než nejméně za 4 hodiny od předchozího jídla. 

Z výše uvedených důvodů by se v budoucnu měla edukace
zaměřit více na diabetiky 2. typu, na měření postprandiálních gly-
kémií za 1-2 hodiny po jídle (maximum vzestupu) i za 3-4 hodi-
ny po jídle (dosažení preprandiálních hodnot) a podle toho upra-
vovat dietu i režim za použití vhodných inzulínových režimů
i preparátů.
Klíčová slova: diabetes mellitus, metabolický syndrom, obezita,
postprandiální glykémie

Erektilní dysfunkce u pacientů 
s diabetes mellitus a možnosti 
její účinné léčby

MUDr. Karel Kočí, CSc.
Andromeda Praha

Souhrn: 
Erektilní dysfunkce je u mužů trpících diabetem častou kom-

plikací jejich základního onemocnění. Její výskyt významně kore-
luje s úrovní metabolické kompenzace, délkou trvání diabetu a pří-
tomností pozdních komplikací. Diabetici mají až čtyřikrát vyšší
riziko vzniku erektilní dysfunkce než běžná populace a poruchou
erekce trpí až 75 % z nich. Porucha erekce mívá u diabetiků závaž-
nější formy a je hůře ovlivnitelná terapií. Erektilní dysfunkce
u zdravých mužů může být prvním příznakem dosud nediagnosti-
kovaného onemocnění diabetem, proto by každý muž postižený
poruchou erekce měl být pečlivě vyšetřen.

V současnosti je za léčbu erektilní dysfunkce první linie pova-
žována perorální léčba prostřednictvím inhibitorů fosfodiesterázy
5. typu (PDE5). Kromě krátkodobě působících inhibitorů PDE5
(sildenafil, vardenafil) je nyní k dispozici i první dlouhodobě půso-
bící inhibitor PDE5 2. generace – tadalafil. Od ostatních dvou
PDE5 inhibitorů se liší především dobou trvání účinku jednotlivé
dávky dosahující až 36 hodin a absencí interakce nástupu účinku
se stravou. Autor ve svém sdělení podává přehled publikovaných
údajů o účinnosti a bezpečnosti tadalafilu v léčbě poruchy erekce
u mužů s diabetem a komentuje možný význam vlastností tadala-
filu z hlediska obecných i specifických požadavků kladených na
léčbu poruchy erekce u této obtížně léčitelné skupiny pacientů. 
Klíčová slova: diabetes mellitus, erektilní dysfunkce, inhibitory
fosfodiesterázy 5. typu, sildenafil, tadalafil, vardenafil
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Staré a nové názory na vývoj pankreatu 
a nemoci diabetes mellitus

Milan Titlbach, Eva Maňáková
Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta
Centrum biomedicínských oborů – oddělení histologie a embryologie

Vývoj poznání postupuje pomalu a naráží na četná úskalí. Nové
techniky nebo experimentální metody jej však mohou značně
urychlit a přinést nové pohledy na starý problém – molekulární bio-
logie a další interdisciplinární obory dnes obohacují naše znalosti
o tak závažné chorobě, jakou je diabetes mellitus.

Brockmann (1846) byl první, kdo pozoroval tělíska o velikosti
až 1 cm v okolí žlučníku ryb. Langerhans (1869) studoval ve svě-
telném mikroskopu pankreas králíka a ve své disertaci popsal shlu-
ky buněk, které měly jiné vzezření než buňky vývodů nebo exo-
krinní tkáň. Histologicky i vývojově se v pankreatu nacházejí dvě
různé tkáně (Laguesse 1893 a, b), exokrinní a endokrinní – ta byla
pojmenována podle svého objevitele „Langerhansovy ostrůvky“.
Až za třicet let Diamare (1899) ukázal, že v Langerhansových 
ostrůvcích jsou dva typy buněk. Na základě různé barvitelnosti kla-
sickými histologickými metodami bylo následně popsáno až 15
různých typů endokrinních buněk.

Teprve imunohistochemická detekce hormonů prokázala, že
u dospělých zvířat jsou v ostrůvcích jen čtyři typy buněk, a tedy
i čtyři hormony – inzulín, glukagon, somatostatin, pankreatický
polypeptid a jejich preprohormony. Primární struktura hormonů
(sekvence aminokyselin) se u různých druhů zvířat více nebo méně
liší.

Řetězec A inzulínu je normálně tvořen 21 aminokyselinami
(AK), B-řetězec 30 AK. Stejné A- a B-řetězce inzulínu nacházíme
u ovce a kozy, u myši a potkana, slepice a krocana a také u dvou
druhů chimér. Avšak některé druhy mají dva různé geny pro inzu-
lín – myš a potkan (savci), drápatka (Xenopus – obojživelník),
tuňák a veslonos (Thunus a Polyodon – ryby). Studie rovněž pro-
kázaly, že A-řetězce inzulínu (nebo IGF I nebo II) jsou si více
podobné než B-řetězce těchto polypeptidů (El-Salhy et al. 1983).

Primární struktura glukagonu (29 AK) je u savců (s výjimkou
morčete, činčily, degu a vačice) stejná (100 %), u ptáků, plazů
a obojživelníků podobná (93–97 %). Největší rozdíly aminokyse-
linového složení byly popsány u ryb, chimér, příčnoústých a kru-
hoústých (48–90 %).

Somatostatin se v těle nachází ve dvou formách – jako soma-
tostatin-14 a somatostatin-28. V pankreatu je přítomen somatosta-
tin-14 tvořený 14 aminokyselinami. Jeho výskyt je charakteristic-
ký pro savce, ptáky, plazy, obojživelníky a také pro některé ryby,
chiméry, příčnoústé, a dokonce kruhoústé (100 %). Ryby, chimé-
ry, příčnoústí a kruhoústí mají i somatostatin-28 složený z 28 AK
(40–68 %). Rozdíly jsou rovněž v morfologii buněk produkujících
somatostatiny. Buňky s obsahem somatostatinu-14 mají menší gra-
nula (S-granula), která leží v okolí B-buněk. Buňky obsahující
somatostatin-28 mají větší granula a leží na periferii ostrůvků (oko-
lo A-buněk) (McDonald et al. 1987).

Pankreatický polypeptid (PP) je obvykle složen z 36 AK. Sav-
ci mají v PP shodu v 78–97 %, u ptáků, plazů, obojživelníků
a některých ryb je shoda menší – pouhých 36–53 % oproti savcům
(u ptáků 44–83 % oproti rybám nebo obojživelníkům).

Inzulín, glukagon a somatostatiny řídí hladinu glukózy. Pan-
kreatický polypeptid snad řídí u savců rozpětí žaludku a produkci
trávicích enzymů v exokrinních buňkách, u nižších obratlovců sou-
visí jeho vylučování s denními rytmy.

Jinou otázkou je distribuce buněčných typů v ostrůvcích a také
výskyt ostrůvků v jednotlivých částech pankreatu.

Staří embryologové popisovali vývoj základů pankreatu z jed-
noho ventrálního a jednoho dorzálního základu u savců, kdežto
u ptáků, plazů, obojživelníků, ryb, chimér a příčnoústých se zaklá-
dají dva ventrální a jeden dorzální základ. Tyto základy se dife-
rencují ve strom vývodů a z jejich buněk se dále vyvíjejí jak seróz-
ní (exokrinní), tak endokrinní buňky. Od roku 1969 (Pearse) se
předpokládalo, že vývoj endokrinních buněk vychází z neuroekto-
dermu. Buňky, které vycestují z neurální lišty, se diferencují
v endokrinní orgány APUD (amino precursor uptake and decar-
boxylation) systému. Mnoho článků podporovalo tuto hypotézu,
ale jiné ukázaly, že idea o původu endokrinních buněk z neurální
lišty není správná (Le Douarin et Teillet 1973; Dieterlen-Lièvre et
Beaupain 1974). Imunohistochemicky byly některé hormony
(např. inzulín, glukagon ad.) prokázány rovněž v mozku (protoce-

Klíčová slova: pankreas, diabetes mellitus, histologie, embryologie, srovnávací histologie, imunohistochemie, ultrastrukturální cytolo-
gie, molekulární biologie

Previous and recent opinions on the pancreatic development and the development of diabetes mellitus
Key words: pancreas, diabetes mellitus, histology, embryology, comparative histology, immunohistochemistry, ultrastructural cytology,
molecular biology
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rebrum) hmyzu. Proto se nyní používá označení neuro-endokrinní
buňky.

Podle nejnovějších názorů dochází k typizaci buněk již v době,
kdy se vytvářejí zárodečné listy, formuje se primitivní uzel, pri-
mitivní brázdička, notochord a neurální ploténka. Na diferenciaci
epitelu a mezenchymu „střeva“ se podílejí transkripční faktory
Sonic hedgehog (Shh), Indian hedgehog (Ihh) a další, které ovliv-
ňují vývoj jícnu, žaludku a střeva (Litingtung et al. 1998). V oblas-
ti kontaktu notochordu nebo kardiogenního mesodermu s endo-
dermem působí mnoho dalších transkripčních faktorů, které
zpětnovazebně potlačují expresi Shh a Ihh. Díky tomu se z endo-
dermu vyvíjejí základy pankreatu (Hebrok et al. 1998). Z noto-
chordu (chordy) vychází mnoho transkripčních faktorů, jako Isl1
(islets-1), Idx1 (islet duodenum homeobox-1), HNF-3a (hepato-
cyte nuclear factor), HNF-3b a další, které jsou pro úspěšnou dife-
renciaci buněk pankreatu nezbytné.

Imunohistochemicky lze ve střevu a v dorzálním základu pan-
kreatu prokázat Pdx1/Idx1, v části základu dorzálního pankreatu
je rovněž slabě pozitivní Isl1. Pokud však není možno tyto tran-
skripční faktory prokázat a Shh zůstává ve střevě silně pozitivní,
nenacházíme po dorzálním základu pankreatu žádné stopy (Kim et
al. 1997).

Ve ventrálním základu může funkci notochordu zastoupit kar-
diogenní mesoderm, produkující FGF (fibroblast growth factor)
nebo VEGF (vascular endothelial growth factor) (Lammert et al.
2001). Řada autorů popisuje výskyt Pdx1/Idx1 v pankreatu s jiným
označením, např. IPF-1 – insulin promoter factor-1 u myši (Ohls-
son et al. 1993); STF-1 – somatostatin transcription factor-1
u potkana (Leonard et al. 1993); IPF1/PDX1 – pancreatic and duo-
denal homeobox 1 u myši (Ahlgren et al. 1996). Tentýž protein je
u žáby Xenopus laevis nazýván XIHbox8 (Wright et al. 1989; Ohls-
son et al. 1993). Řada transkripčních faktorů se podílí na signali-
zaci vedoucí ke zrání granul a syntéze jejich hormonů, ale také na
signalizaci ovlivňující transportér glukózy 2 (GLUT-2). V součas-
nosti vycházejí představy o vývoji pankreatu z názoru, že buňky
ostrůvků se diferencují z kmenové buňky, ze které vznikají všech-
ny typy endokrinních buněk (Lukinius et al. 1992; Nammo et al.
2002).

Imunohistochemicky byly u člověka i u zvířat prokázány v ost-
růvcích čtyři typy endokrinních buněk (jak bylo zmíněno výše).
Dále bylo zjištěno, že část hlavy pankreatu, pocházející z ventrál-
ního základu pankreatu, má jiné zastoupení endokrinních buněk
než ocas a tělo, které vznikají z dorzálního základu pankreatu
(Rahier et al. 1983; Elayat et al. 1995; Hiratsuka et al. 1996). Odliš-
né je rovněž zastoupení různých typů buněk u novorozenců, mla-
dých a dospělých lidí i u zvířat (tab. č. 1 a 2).

Srovnávací studie popisují také rozdíly v ultrastruktuře granul
různých typů endokrinních buněk (např. B-buňky mají u mnoha
zvířat i u lidí krystalická granula – Sato et al. 1966; Titlbach 1968;
Herman et Sato 1970; Lange 1971, 1980; Raška et al. 1978). Obra-
zy b-granul jsou pro každý druh charakteristické.

Téměř u všech zvířat mají a-granula hustou kulovitou dřeň, kte-
rá je od obalové membrány oddělena světlým prstencem. Imuno-
cytochemicky na úrovni elektron-mikroskopického obrazu bylo
prokázáno, že hustší dřeň uchovává glukagon, zatímco světlejší
nebo zrnitá periferie obsahuje glicentin (Ravazzola et Orci 1980).
(Glicentin obsahuje kromě glukagonu další řetězce proglukagonu.)
b-granula jsou přibližně kulatá, jejich dřeň je různě šedivá a mezi
ní a obalovou membránou bývá širší prostor. U mnoha druhů zví-
řat je dřeň krystaloidní (kapr, mlok, žáby, užovka, aligátor, kur, pes,
kočka i člověk). d-granula jsou také kulovitá, nebo lehce eliptic-
ká. Obraz těchto granul po fixaci glutaraldehydem nebo formolem
je dobrý, kdežto po fixaci samotným OsO4 mají vzhled „prázd-
ných“ váčků. Po správné fixaci je dřeň méně temná (jako u a-gra-
nul) a dosahuje až k obalové membráně (nebo je přítomen jen úzký
světlý prostor). Obraz granul PP-buněk je velmi závislý na kvali-
tě fixace. Tato granula jsou přibližně kulovitá, často lehce nepra-
videlná, jejich dřeň je hustá a naléhá na obalovou membránu.
Poslední, pátý typ granul se nalézá u dospělých jedinců, ale původ-
ně byl popsán u novorozenců (člověka) (Deconinck et al. 1972).
Později byly obdobné buňky nalezeny u celé řady zvířat i v lid-
ském patologickém pankreatu (inzulinomu). Původně byly ozna-
čeny jako buňky IV., nyní – od roku 1973 – D1 (nová nomenkla-
tura – Bologna, Solcia et al. 1973). Jejich granula jsou malá, okolo
140–190 nm, s temnou dření přiléhající těsně k obalové membrá-
ně, a obsahují VIP (vasoaktivní intestinální polypeptid).

STARÉ A NOVÉ NÁZORY NA VÝVOJ PANKREATU A NEMOCI DIABETES MELLITUS

Tabulka č. 1: Relativní objemové hustoty IHC buněk během postnatálního vývoje člověka (Rahier et al. 1983)

Období Hlava pankreatu Ocas pankreatu
A B D PP A B D PP

Novorozenec 0,010 0,037 0,027 0,081 0,033 0,061 0,052 0,002
Dítě 0,005 0,037 0,020 0,064 0,013 0,044 0,011 0,002
Dospělý 0,001 0,007 0,002 0,018 0,007 0,027 0,004 0,001

Tabulka č. 2: Procentuální zastoupení typů buněk ostrůvků tura (Hiratsuka et al. 1996) a potkana (Elayat et al. 1995)

Období Hlava pankreatu Ocas pankreatu
A B D PP A B D PP

Tur 0,0 ± 0,0 66,4 ± 3,8 3,0 ± 1,0 30,6 ± 4,8 16,3 ± 2,0 76,8 ± 2,4 6,0 ± 1,0 0,9 ± 0,4
Potkan 6,4 ± 0,2 68,1 ± 0,3 5,2 ± 0,4 18,6 ± 0,4 25,7 ± 0,2 69,3 ± 0,7 4,8 ± 0,1 2,8 ± 0,1
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Po shrnutí základních poznatků o etiologii různých forem dia-
betu navrhla Americká diabetologická asociace (1998) a Poradní
skupina Světové zdravotnické organizace novou etiologickou kla-
sifikaci diabetu:

• diabetes mellitus typu 1 (autoimunní, idiopatický – dříve
IDDM)

• diabetes mellitus typu 2 (dříve NIDDM)
• ostatní specifické typy diabetu (genetické defekty funkce B-

buněk; genetické defekty účinku inzulínu; onemocnění exo-
krinního pankreatu; endokrinopatie; diabetes indukovaný léky
a chemickými látkami; infekce; neobvyklé formy podmíně-
ného diabetu; ostatní genetické syndromy spojené s diabetem)

• gestační diabetes mellitus

Mnoho autorů studovalo diabetes na zvířecích modelech. Ved-
le diabetu vyvolaného podáním aloxanu, streptozocinu a dithizo-
nu sledovali diabetes mellitus typu 1, který vzniká autoimunní
destrukcí B-buněk Langerhansových ostrůvků. Není pravdou, že
onemocnění typu 1 začíná náhle, protože proces destrukce ostrův-
ků (B-buněk) trvá několik měsíců nebo roků. Inzulínu je dostatek
do té doby, dokud nezanikne 80–90 % B-buněk. Příčina auto-
imunního procesu není dosud objasněna, víme jen, že ostrůvky
jsou infiltrovány cytotoxickými T-lymfocyty, B-lymfocyty a mak-
rofágy. T-lymfocyty pacientů mají protilátku proti GAD – gluta-
mic acid decarboxylase (Baekkeskov et al. 1990; Reijonen et al.
2000). Tyto infiltráty ničí B-buňky, zatímco v ostrůvcích přetrvá-
vají A-, D- a PP-buňky. Za čas v ostrůvcích nezůstanou žádné 
B-buňky a infiltráty zmizí.

Nová fakta, která přinesla molekulární biologie, se odrazila
v inovacích klasifikace diabetu. Od roku 1998 existuje jako samo-
statná skupina MODY (maturity-onset diabetes mellitus of the
young). Podle Americké diabetologické asociace se jedná o „jinou
specifickou formu diabetes mellitus – geneticky podmíněné defek-
ty funkce B-buněk“. Představuje asi 5 % všech případů diabetu.

Onemocnění MODY vzniká v důsledku geneticky podmíně-
ného snížení funkce B-buněk pankreatu. Toto selhání schop-
nosti udržet normální sekreci inzulínu pak vede ke vzniku hyperg-
lykémie.

Myšovití savci (čeleď hlodavců) trpí téměř všemi typy diabetu,
a jsou proto používáni jako vhodná modelová zvířata pro experi-
mentální studium diabetu. Studium spontánních mutací a knock-
outovaných myší poskytlo materiál pro mnoho publikací o spon-
tánních syndromech u laboratorních hlodavců. Mezi hlodavci jsou
někteří obézní – myši C57B/6J, C57B/KsJ (Herberg et Coleman
1977), T-KK, C3HfxI a Psammomys obesus (Schmidt-Nielsen et
al. 1964; Leibowitz et al. 2001), dalším kriteriem může být letali-
ta homozygotů. Myši T-KK (Nakamura et Yamada 1967) mají
hyperinzulinémii, intoleranci glukózy, rezistenci k inzulínu, hyper-
fagii a obezitu. Mutace u BB-potkanů (Nakhooda et al. 1977) jsou
u části potomků letální stejně tak jako u čínských křečků (Meier
et Yerganian 1959; Kessler et al. 1999). Také u diabetických potka-
nů se se zvýšením hladiny volných mastných kyselin v plazmě
pozvolna rozvine diabetes (Zucker et Zucker 1962). Podle Kavy et
al. (1990) jsou tito obézní „Zucker“ potkani nejlepším příkladem
NIDDM zvířat. Většina hlodavců trpí  diabetem typu 2 (podle sta-
rého názvosloví NIDDM), jen potkani BB, myši NOZ a tu a tam

některé kmeny čínských křečků trpí diabetem typu 1 – IDDM –
autoimunitním zánětem ostrůvků (insulitis). Také u některých
C57B/6J a C57B/KsJ myší se vyvinula insulitis. U mnoha z nich
pak byly v B-buňkách pomocí elektronového mikroskopu proká-
zány viry.

Závěr:
V Langerhansových ostrůvcích byly správně rozpoznány čtyři

typy endokrinních buněk a jejich hormony až s použitím imuno-
histochemických metod průkazu. Rovněž mohlo být popsáno jejich
zastoupení v jednotlivých částech pankreatu a jejich fylogenetic-
ký i ontogenetický vývoj. Vedle teoretických hypotéz je to v sou-
časnosti molekulární biologie, která prokazuje, že vývoj endo-
krinních buněk pankreatu vychází z jediné kmenové buňky. Na
základě našich znalostí o etiologii diabetu (autoimunní, geneticky
podmíněný, metabolický) jsou mnohem lépe pochopitelné také
různé projevy a důsledky tohoto onemocnění.
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Komentář k článku: Janíčková-Žďárská, D. Inzulínová léčba u diabetes mellitus 1. typu - inzulín detemir versus inzu-
lín glargine. Kazuistiky v diabetologii 4, č. 1: 40, 2006.

Od dob, kdy je mnohem zásadněji založena praktická medicí-
na na důkazech, je nesporný přínos seriózních studijních prací,
jejichž výsledky obohacují naše znalosti a jsou základem ověře-
ných postupů s cílem naplnění správné medicínské praxe. A proto
věřím, že je široká diabetologická obec v očekávání výsledků těch
prací, především srovnávacích, které ukáží nejen přínosy, ale slo-
žitosti léčby u dlouhodobě působících analogových inzulínů dete-
mir a glargine. Právě šíře hodnotících kritérií ve smyslu pozitiv
i negativ a podmínka srovnatelnosti systémů léčby je nutným
základem, aby měly výsledky efekt pro každodenní praxi. Tento
širší úvod sděluji záměrně, protože interpretace studie autorů Pie-
ber et al. porovnávající inzulíny detemir a glargine, tak jak byla
prezentována v čísle 1/2006 Kazuistik v diabetologii mne zaujala.
Protože využívám v léčbě svých diabetiků oba dva typy dlouho-
dobých analogových inzulínů od jejich uvedení na náš trh, mám
s jejich použitím už jisté praktické zkušenosti. Tento fakt mne vedl
po přečtení příspěvku, jež hodnotil výsledky práce autorů Piebera
a kolektivu týkající se porovnání inzulínů glargine a detemiru
k tomu, abych napsal svůj pohled na stávající praxi používání těch-
to inzulínů s cílem přivést eventuálně čtenáře Kazuistik k zamyš-
lení nad daným problémem. 

V obecné rovině patřím k těm lékařům, kteří rádi využívají
v léčbě možnosti výběru z širší nabídky farmak, jež mají vést
k shodným léčebným cílům, a to především proto, abych využil co
nejvíce jejich nabízená pozitiva a bezpečnost. Ne jinak je tomu
v případě rozhodování o inzulínové léčbě diabetiků, kde je spekt-
rum inzulínů dostupné na našem trhu velmi široké. Posledním obo-
hacením jsou jistě analogové inzulíny s dlouhodobým účinkem
detemir a glargine. Jako pozitivum u těchto druhů inzulínů hod-
notím mimo jiné i jejich využití pro často odlišné individuální
potřeby pacientů. Tu výhodnost pro praxi vidím mimo jiné i v jejich
odlišnosti struktury a z toho plynoucích mechanismů účinků. To je
jistě nová věc, například na rozdíl od klasických humánních inzu-
línů, které až na technologii výroby byly prakticky identické
a zásadní rozdíly v efektu jsme například u krátkodobých humán-
ních inzulínů různých výrobců nezaznamenali. To, že v odlišnos-
tech mechanismů účinků těchto inzulínů je možné spatřovat i výho-
dy, si mnohdy neuvědomujeme. Díky této nabídce inzulínů jsme
dnes mnohem více schopni uspokojit individuální požadavky na
léčbu našich diabetiků a naplnit její základní cíl, kterým je dlou-
hodobě dobrá kompenzace diabetu. I proto nejen moje praktická

zkušenost léčby diabetiků oběma druhy dlouhodobě účinných ana-
logových inzulínů ukazuje, jak je mylné, když se stavějí oba dru-
hy inzulínů do kontradikce například tím, že je výhodou aplikace
pouze 1krát denně u jednoho typu a nutnost aplikace bez výjimky
vždy 2krát denně u druhého typu. 

Z praxe víme, a je to i má zkušenost, že to tak není a oba inzu-
líny se aplikují jak 1krát denně, tak 2denně, vždy s identickým
cílem, kterým je dosažení těsné kompenzace diabetu. V souvislosti
s tímto faktem, tedy možností aplikovat oba typy inzulínů 1-2krát
denně, který má oporu v praktických zkušenostech nejen našich,
ale zejména zahraničních diabetologů, kde jsou tyto inzulíny uží-
vány déle, mne zaujalo, že design studie byl nastaven tak, že inzu-
lín glargine byl aplikován 1krát denně a detemir 2krát denně. To
podle mne znamenalo, že konečné hodnocení obou sledovaných
skupin není díky tomuto plně srovnatelné. Jen ze znalostí kinetiky
obou druhů inzulínů, tedy jejich nástupu účinku, dosažení vrcho-
lu a délky působení je zřejmá odlišnost na průběh glykémií během
dne, byly-li oba inzulíny aplikovány v neidentických dávkách. To
závěry práce dokazují, skupina léčena glarginem dosahovala lep-
ších hodnot glykémií ráno, skupina léčená detemirem v průběhu
dne a večer. Co je výhodnější lze těžko říci, protože v obou sku-
pinách bylo dosaženo stejné konečné hladiny glykovaného hemo-
globinu 8,2 %. K obdobnému zamyšlení nad výhodností léčby jed-
ním, či druhým dlouhodobým analogem vybízí i interpretace jeho
aplikované denní dávky u obou skupin. Na jedné straně byla den-
ní dávka u skupiny s inzulínem glargine asi o čtvrtinu nižší, než
u skupiny s detemirem, na druhé straně díky nižší denní dávce krát-
ce působícího analoga aspart u skupiny s detemir inzulínem, než
u skupiny s glarginem, byla celková denní dávka pro obě skupiny
srovnatelná. I má praktická zkušenost je taková, že je-li depotní
analogový inzulín aplikován 2krát denně, je dávka vyšší, než je-li
podán pouze jednou denně. I zde je nemožné interpretovat výhod-
nost, či nevýhodnost výše denní dávky obou srovnávaných analog,
protože nebyly identické režimy aplikace. V jednom případě byl
inzulín podáván 1krát, v druhém případě 2krát denně. 

Dalším z porovnávaných kritérií obou léčebných skupin byla
bezpečnost, ve studii hodnocena výskytem a tíží hypoglykemic-
kých příhod. Z práce Piebera a spol. vyplynulo, že oba typy léčby
měly porovnatelný výskyt hypoglykémií. To co ale nebylo autory
překladu abstraktu zdůrazněno a co je velmi důležité je rozdíl ve
výskytu nočních a těžkých hypoglykemických příhod. Ve skupině

Srovnání dlouhodobých 
inzulínových analog detemir 
a glargine v praxi 
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SROVNÁNÍ DLOUHODOBÝCH INZULÍNOVÝCH ANALOG DETEMIR A GLARGINE V PRAXI 

s inzulínem detemir se vyskytovaly noční hypoglykémie o 72 %
méně a těžké hypoglykémie o 32 % méně, než ve skupině s glar-
gine. Tento rozdíl je jistě z pohledu bezpečnosti léčby dost zásad-
ní. Vyšší výskyt nočních hypoglykémií u léčených s glarginem
pravděpodobně odpovídal kinetice účinku tohoto inzulínu apliko-
vaného ve 22.00 hodin a druhým faktorem mohl být i fakt plynoucí
z nutnosti aplikovat pro vyšší glykémie před 1. večeří vyšší dávky
krátkodobého analoga aspart, než tomu bylo ve skupině léčené
detemirem. Rozdíl v glykémiích večer u obou skupin jistě vyplý-
val především z toho, že detemir byl podáván 2krát denně, tedy
i ráno před snídani. 

Souhrnem lze říci, že práci Piebera a kolektivu lze považovat
z mnoha důvodů za přínosnou, dle mého i v tom, co jistě nebyl její
hlavní cíl, že ukázala nepřímo existenci individuální potřeby inzu-
línových režimů využívajících různé druhy inzulínů, především
analogových. Při čtení výsledků práce ale vyvstaly i logické otáz-
ky. Například, jak hodnotit efektivitu léčby, když u obou skupin
byly dosaženy srovnatelné výsledky dlouhodobé kompenzace dle
glykovaného hemoglobinu, ale hodnoty glykémií, ale i výskyt
a tíže hypoglykémií během dne se zásadně lišily. Jistě je jedním
z vysvětlení fakt, že glargine byl aplikován 1krát a detemir 2krát
denně, ale dalším důvodem bude nesporně fakt, že jde různé typy
inzulínů s různým mechanismem účinku a je možné přemýšlet

i o důvodech jiných. Výše uvedená skutečnost, tedy že byly porov-
návány dvě skupiny diabetiků s cílem srovnat efektivitu dvou růz-
ných analogových depotních inzulínů na jejich výslednou kom-
penzaci, výskyt hypoglykémií a změnu tělesné hmotnosti, přičemž
jeden z těchto inzulínů byl aplikován 1krát a druhý 2krát denně, je
problematická, protože se snížila srovnatelnost a konečná inter-
pretace práce. 

Úplně na závěr si dovolím poznamenat, že považuji možnost
výběru ze dvou druhů dlouhodobých analogových inzulínu v léč-
bě našich diabetiků za velmi přínosnou a podporující individuální
přístup k nim. Lze se jen těšit na další data u obou typů inzulínů,
která jistě budou s délkou jejich použití v praxi přicházet a která
se například dotknou i jiných kritérií srovnání, jako je například
jejich dlouhodobá bezpečnost v souvislosti s použitím u pacientů
s orgánovými komplikacemi, ve fertilním věku diabetiček, či u rizi-
kových skupin s nádorovými nemocemi.

MUDr. Svatopluk Solař
JIMP, Interní klinika ÚVN
U Vojenské nemocnice 1200
160 00 Praha 6
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Rozvolněný keř se čtyřčetný-
mi žlutými květy. Endemit
Kanárských ostrovů typický
pro okraje vavřínových pra-
lesů. Vavřínové pralesy jsou
na jinak suchých až polo-
pouštních Kanárských ostro-
vech pozůstatkem lesů, které
získávaly vláhu ze vzdušné
vlhkosti – opakovaně se
vyskytující mlhy. Tyto prale-
sy jsou typické výskytem
listnatých stromů z čeledi
vavřínovitých, množstvím
bohatě vyvinutých lišejníků
a zajímavými kapradinami.
Dnes tyto pralesy rychle
mizí a jen v menších rozlo-
hách je najdeme v chráně-
ných přírodních parcích.
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Kongenitální adrenální hyperplazie s parciálním 
deficitem 3-β-hydroxysteroidní dehydrogenázy 
u dospělého muže. Kazuistika

Michaela Marunová
Endokrinologický ústav, Praha

Souhrn:
Dokumentován je případ 23letého muže s kongenitální adrenální hyperplazií s par-

ciálním deficitem 3-β-hydroxysteroidní dehydrogenázy. Jedná se o vzácný typ kongeni-
tální adrenální hyperplazie, která může být diagnostikována až v dospělosti nebo může
přetrvávat celoživotně bez klinické manifestace. Pro potvrzení diagnózy je určující ele-
vace dehydroepiandrosteronu a 17-hydroxy-pregnenolonu při současném snížení testo-
steronu bazálně nebo po stimulaci adrenokortikotropinem. Sekrece kortizolu nemusí být
u těchto pacientů porušena.

Summary:
Congenital adrenal hyperplasia with partial 3-β-hydroxysteroid dehydrogenase deficien-
cy in adult male. Case history

A case history of 23 years old male with congenital adrenal hyperplasia with parti-
al 3-β-hydroxysteroid dehydrogenase deficiency is documented. The case describes a rare
type of congenital adrenal hyperplasia that can remain undiagnosed up to adulthood or
it can persist for whole life without clinical manifestation. The evidence for diagnose is
determined by elevation of the dehydroepiandrosterone and the 17-hydroxy-pregneno-
lone and parallel decrease of basal testosterone or decrease of testosterone following
adrenocorticotropine stimulation. These patients do not necessarily have cortisol secre-
tion impairment.

Marunová, M. Kongenitální adrenální hyperplazie s parciálním deficitem 3-β-hydroxysteroidní dehydro-

genázy u dospělého muže. Kazuistika. Kazuistiky v diabetologii 4, č. 2: 34–40, 2006.

Klíčová slova: 
■ kongenitální adrenální

hyperplazie
■ 3-β-hydroxysteroidní 

dehydrogenáza
■ gynekomastie
■ hypogonadismus

Key words: 
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hyperplasia
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■ hypogonadism

Úvod:
Deficit 3-β-hydroxysteroidní dehydrogenázy (3bHSD) před-

stavuje vzácný typ kongenitální adrenální hyperplázie, vrozené
enzymopatie postihující tvorbu steroidních hormonů. Jedná se
o deficit enzymu, který v nadledvinách a gonádách mění pregne-
nolon na progesteron, 17-OH-pregnenolon na 17-OH-progesteron
a dehydroepiandrosteron (DHEA) na androstendion. Jeho deficit
vede k nedostatečné sekreci kortizolu, ke kompenzačnímu zvýše-
ní adrenokortikotropinu (ACTH) a k nadměrné sekreci steroidů
před enzymovým blokem, tedy pregnenolonu, 17-OH pregneno-
lonu a DHEA. U parciálního deficitu bývá pozdní nástup, klinic-
ké projevy jsou málo výrazné nebo je pacient asymptomatický.
Sekrece kortizolu nemusí být u parciálního deficitu postižena.

Popis případu:
23letý muž byl odeslán k endokrinologickému vyšetření

z ambulance praktického lékaře pro oboustrannou gynekomastii.

Gynekomastie se objevila v pubertě kolem 13. roku věku, jinak byl
průběh puberty fyziologický. Gynekomastie nyní trvající 10 let
dosud nebyla vyšetřována, byla bez bolestivosti a bez sekrece.
Z dalších obtíží pacient zdůrazňoval pouze větší únavu. Na cílené
dotazy udával holení v intervalech 4-5 dní, ranní erekce jen občas.
Bolesti hlavy neměl, visus v pořádku.

Ve starší anamnéze bez významnějších onemocnění – v dětství
plastika ušních boltců a appendektomie. Bez chronické medikace,
alergická anamnéza negativní. Povoláním zemědělský inženýr,
svobodný. V rodinné anamnéze je údaj o výskytu hypertenze,
hypercholesterolémie a blíže nespecifikované hepatopatie u otce,
matka je zdráva.

Ve fyzikálním nálezu výška 172 cm při hmotnosti 69 kg (BMI
23,3), TK 125/65 torrů, puls pravidelný o frekvenci 65/min. Syme-
trické zvětšení prsů, bez rezistence, bez sekrece, palpačně nebo-
lestivé. Testes palpačně menší. Jinak v objektivním nálezu bez
významnějších odchylek. Ochlupení mužského typu, normálně
rozvinuté sekundární pohlavní znaky.
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Základní laboratorní nálezy získané od praktického lékaře
(sedimentace, krevní obraz, iontogram, jaterní a renální testy) byly
v normálním rozmezí. Výsledky bazálních hormonálních vyšetře-
ní a výsledky stimulačního LHRH testu shrnují tabulky č. 1 a 2.

Genetickým vyšetřením byl potvrzen karyotyp 46 XY. Na
sonografii se zobrazila hypoplastická testes (vpravo 10,1 ml, vle-
vo 9,2 ml) normální echogenity, jemnější textury, bez lokálních
patologických změn. Sonografie se zaměřením na nadledviny bez
známek zvětšení nadledvin. Na sonogramu prsních žláz obou-
stranně pod bradavkami přítomny terčíky spíše tukové tkáně prů-
měru 3-4 cm a tloušťky 7-9 mm, hodnoceno jako nevelká reakce
tkáně "estrogenního" typu. Ve spermiogramu se množství sperma-
tu, hustota i pohyblivost spermií nacházely v mezích normy. MRI
se zaměřením na oblast hypofýzy ukázala v intraselární lokalizaci

vpravo od střední čáry suspektní mikroadenom o průměru 8 mm
bez známek expanzivního chování.

Následujícím vyšetřením byl stimulační test s ACTH (Cortro-
syn 0,25 mg i.v. bolus). Dynamiku steroidních hormonů po stimu-
laci ukazuje tabulka č. 3.

ACTH test potvrdil normální reakci kortizolu na stimulační
podnět; dochází ke zvýšené stimulaci 17-OH pregnenolonu.

Výsledky ACTH testu odpovídají diagnóze parciálního bloku
3β-hydroxysteroidní dehydrogenázy. Pro potvrzení diagnózy byla
použita kritéria dle Pangové (2001) (tabulka č. 4).

Pacient splnil 3 ze 4 těchto kritérií, což prokazuje neklasickou
formu kongenitální adrenální hyperplazie na podkladě parciálního
bloku 3β-hydroxysteroidní dehydrogenázy (3βHSD). Genetická
analýza tohoto deficitu se v ČR neprovádí a diagnóza je založena

Tabulka č. 1: Výsledky hormonálních vyšetření u sledovaného pacienta – bazální plazmatické hladiny

Parametr Rozměr Pacient Normální rozmezí
testosteron nmol/l 6,27 10,0 – 34,0
dihydrotestosteron nmol/l 1,53 0,90 – 3,60
androstendion nmol/l 6,7 1,75 – 8,60
estradiol nmol/l 0,06 0 – 0,23
17-OH-progesteron nmol/l 3,6 1,30 – 3,40
17-OH-pregnenolon nmol/l 53,8 4,4 – 27,3
17-OH-pregnenolonsulfát nmol/l 820,7 0,0 – 270,0
DHEA nekonjugovaný nmol/l 62,8 11,6 – 38,7
DHEAS µmol/l 10,7 7,20 – 16,1
kortizol nmol/l 774 138 – 607
ACTH ng/l 43,1 1,0 – 50,0
prolaktin ng/ml 4,0 4,6 – 21,4
LH IU/l 4,1 0,50 – 10,0
FSH IU/l 2,8 2,00 – 10,0
SHBG nmol/l 38,2 23,0 – 50,0

Vysvětlivky zkratek: ACTH = adrenokortikotropin; DHEA = dehydroepiandrosteron, DHEAS = dehydroepiandrosteron sulfát; 
FSH = folikly stimulující hormon; LH = luteinizační hormon.

Tabulka č. 2: Stimulační test s LHRH (100 µg i.v.)

Parametr Rozměr 0 min. 30 min. 60 min. 120 min. 180 min.
testosteron nmol/l 13,4 13,5 14,1 13,6 12,2
LH IU/l 5,8 26,7 20,6 13,4 -
FSH IU/l 4,2 2,4 5,0 4,1 -
estradiol pmol/l 0,049 - - 0,064 0,055

Tabulka č. 3: Stimulační test s ACTH (Cortrosyn 0,25 mg i.v. bolus)

Parametr Rozměr 0 min. 30 min. 60 min.
kortizol nmol/l 409 656 759
testosteron nmol/l 14 12,1 11,9
17-OH-progesteron nmol/l 1,61 3,22 4,46
DHEAS umol/l 10,08 9,95 10,57
DHEA-nekonjug. nmol/l 18,68 25,67 43,61
androstendion nmol/l 7,5 9,51 10,3
SHBG nmol/l 23,9 - -
dihydrotestosteron nmol/l 1,69 - -
17-OH-pregnenolon nmol/l 4,0 26,7 66,8

Vysvětlivky zkratek: DHEA = dehydroepiandrosteron, DHEAS = dehydroepiandrosteronsulfát, SHBG = sex hormone binding globulin.
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na laboratorních nálezech. Jedná se tedy o neúplný deficit adre-
nální a testikulární 3βHSD s pozdní manifestací v podobě lehké-
ho hypogonadismu a oboustranné gynekomastie na podkladě an-
drogen-estrogenní dysbalance.

Byla zahájena léčba testosteronem undecanoas (Undestor
Organon tobolky 40 mg) v dávce 80 mg denně, pro intoleranci
posléze vyměněn za mesterolon (Proviron Schering AG tbl. 25 mg)
v dávce 75 mg denně. Za této léčby došlo ke zlepšení únavy, ran-
ních erekcí, rychlejší růst vousů – holení 1krát za 2 dny.

Nález na hypofýze byl vyhodnocen jako hormonálně afunkč-
ní mikroadenom – incidentalom. Se základním onemocněním ten-
to nádor nemá spojitost. Na kontrolním MRI s odstupem 2 let byly
změny méně výrazné. Při pravém okraji tureckého sedla diskrétní
snížení signálu velikosti asi 4 x 2 mm, infundibulum uchýleno leh-
ce doleva. Obdobný byl nález i při následující MRI kontrole za dal-
ší 2 roky. Incidentalom hypofýzy – náhodně zjištěný tumor bez kli-
nických projevů nalezený při CT nebo MRI vyšetření, má vysokou
prevalenci v populaci a jeho výskyt stoupá s věkem. Je popisován
u 10 – 25 % pitvaných osob. 

Diskuse:
Deficit 3βHSD patří mezi vzácnější varianty kongenitální adre-

nální hyperplazie (CAH) (Stárka 1999; Kovacs et al. 2001). Pre-
valence klinicky manifestní formy není známa, ale je výrazně niž-
ší ve srovnání s deficiencí 21-hydroxylázy, která je nejčastější
variantou CAH a jejíž výskyt se odhaduje na 1:10 000 – 1:14 000
obyvatel. Předpokládá se ale, že většina postižených jedinců s par-
ciálním deficitem 3βHSD je buď zcela asymptomatická, nebo oli-
gosymptomatická s pozdním nástupem projevů a může unikat dia-
gnóze.

CAH představuje rodinu hereditárních onemocnění s autoso-
málně recesivním přenosem postihujících adrenální steroidogene-
zi. Každá choroba je charakterizována specifickým enzymatickým
deficitem, který narušuje tvorbu kortizolu a dalších hormonů v kůře

nadledvin (obrázek č. 1). Nejčastěji postiženým enzymem je 21-
hydroxyláza, vzácněji 11β-hydroxyláza, 3βHSD, 17α-hydroxylá-
za/17,20-lyáza a cholesterol desmoláza (tabulka č. 5). V současné
době jsou známy nejen odpovídající geny, ale zmapovány i jejich
nejčastější i méně časté mutace. Rutinní genetická analýza v ČR
je zaměřena na nejčastější variantu, deficit 21-hydroxylázy. CAH
na podkladě deficitu 21-hydroxylázy má variabilní projevy od
asymptomatického průběhu, přes prostou virilizaci (simple virili-
zing form) po těžkou solnou poruchu (salt wasting form). Nadby-
tek androgenů může vést k maskulinizaci zevního genitálu u novo-
rozených dívek a k progresivní postnatální virilizaci u obou
pohlaví. Deficit 11β-hydroxylázy se v rozvinuté podobě projevu-
je obojetným genitálem u dívek a excesem androgenů a hyperten-
zí u obou pohlaví. Dvě vzácné poruchy 17α-hydroxylázy/17,20-
lyázy a cholesterol desmolázy vedou k vývoji ženského zevního
genitálu u obou pohlaví (New 2003).

Enzym 3βHSD / ∆5-∆4 isomeráza katalyzuje oxidaci a izome-
rizaci ∆5-3∆-hydroxysteroidních prekursorů do podoby ∆4-keto-
steroidů. Tento krok je zásadním mezistupněm pro tvorbu všech tříd
steroidních hormonů (Simard et al. 1993). 3βHSD je esenciální pro
tvorbu progesteronu, který je prekursorem aldosteronu, a 17-OH-
progesteronu, který je prekursorem kortizolu v kůře nadledvin. Je
rovněž nezbytný pro tvorbu androstendionu, testosteronu a estro-
genů v nadledvinách a gonádách (Lutfallah et al. 2002).

3βHSD deficience postihuje obě pohlaví, zhruba dvě třetiny
pacientů ale tvoří muži. Protože genetická prevalence poruchy
v populaci je pro obě pohlaví stejná, znamená to, že část postiže-
ných žen není správně diagnostikována (Alos et al. 2000). Klinic-
ký obraz je podle závažnosti poruchy velice heterogenní od těžké
solné poruchy (Zhang et al. 1995) přes obojetný genitál (Jadot et
al. 2004), neúplný vývoj genitálu (inkompletní maskulinizaci)
u genetických mužů, předčasné pubarche u chlapců i dívek
(Temeck et al. 1987; Sakkal-Alkaddour et al. 1996, Mauri et al.
2000), omezené účinky androgenů u žen až k asymptomatickým
formám (Mermejo et al. 2005).

Tabulka č. 4: Kritéria pro diagnostiku parciálního bloku 3β-hydroxysteroidní dehydrogenázy 
dle Pangové (2001) - hodnoty 60 min. po aplikaci ACTH

Parametr Kritéria dle Pangové Nálezy u pacienta
DHEA více než 69 nmol/l 43,61 nmol/l
17-OH-pregnenolon více než 52 nmol/l 66,8 nmol/l
Poměr 17-OH-pregnenolon : 17-OH-progesteron více než 9 15
Poměr (17-OH-pregnenolon x 1000) : kortizol více než 53 88

Tabulka č. 5: Klinická manifestace různých typů CAH

Deficit Gen Výskyt Typická manifestace

21-hydroxyláza CYP21A2 cca 1 na 10 000 Variabilní – od asymptom. průběhu, přes známky virilizace u dívek
živě narozených (simply virilizing forma) až po minerálový rozvrat (salt-wasting forma)

11β-hydroxyláza CYP11B1 cca 1 na 100 000 Variabilní – asymptomatický průběh, virilizace u dívek 
živě narozených až minerálová porucha

17α-hydroxyláza / CYP17 vzácný U dívek porucha nástupu puberty, solná porucha není přítomna
17,20-lyáza
3βHSD HSD3B2 vzácný Mírná forma virilizace, může se objevit solná porucha
aldosteron syntáza CYP11B2 vzácný Normální P-kortizol, virilizace nenastává, objevuje se solná porucha
StAR StAR vzácný U dívek porucha nástupu puberty, objevuje se solná porucha
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V posledních 20 letech jsou stále častěji dokumentovány
méně závažné „neklasické“ varianty 3βHSD deficience projevu-
jící se např. hirsutismem a menstruačními poruchami u řady ado-
lescentních a mladých žen (Pang et al. 1985; Lutfallah et al.
2002). Johannsen (2005) v recentní kazuistice popisuje případ
dvou sester s geneticky prokázaným deficitem 3βHSD manifes-
tující se kombinací solné poruchy v dětství, mírné růstové akce-

lerace, urychlení kostního věku a předčasné pubarche. Vzhledem
k elevaci 17-OH-progesteronu u jedné z dívek bylo zpočátku
vysloveno podezření na neklasickou formu deficitu 21-hydroxy-
lázy. Vyšetřením CYP21 genu se ukázalo, že obě sestry jsou pou-
ze heterozygotkami v mutaci V281L. Následným vyšetřením
genu pro izoenzym II 3βHSD byla zjištěna deleční mutace
1105delA.

Obrázek č. 1: Schéma steroidogeneze v nadledvinách a gonádách
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Postpubertální klinická manifestace 3βHSD deficitu je méně
vyjádřená u dospělých mužů než u žen, které často přicházejí
k lékaři pro hirsutismus. Gynekomastie, která byla vedoucím pří-
znakem u našeho pacienta, může být rovněž jediným projevem par-
ciálního deficitu 3βHSD u muže. Cavanah a Dons (1993) uvádějí
případ mladého muže s normálním průběhem puberty, u kterého
se ve věku 24 let objevila gynekomastie. Pacient měl normální
spermiogram a (na rozdíl od našeho pacienta) normální odezvu tes-
tosteronu v LHRH testu. Poté, co byly vyloučeny běžné příčiny
gynekomastie a nepodařilo se prokázat ani původně uvažovaný 
estrogeny-produkující tumor, následoval ACTH stimulační test.
Ten ukázal normální produkci kortizolu, 11-deoxykortizolu, 
17-OH-progesteronu a aldosteronu, ale současně signifikantní zvý-
šení pregnenolonu, 17-OH-pregnenolonu, DHEA a androstendio-
nu odpovídající parciálnímu deficitu 3βHSD. Gynekomastie byla
tedy vysvětlena jako výsledek alterace poměru mezi androgeny
a estrogeny v důsledku tohoto defektu. V porovnání s naším paci-
entem stojí za zmínku normální gonadální funkce u Cavanahova
pacienta ukazující, že deficit 3βHSD je jen lehký.

Další případy pacientů s pozdním klinickým nástupem defici-
tu 3βHSD, který se klinicky manifestoval gynekomastií, hypogo-
nadismem a infertilitou, uvádí Frank-Raue (1989). Jednalo se o 6
mužů ve věku 18 – 24 let. Hlavní laboratorní odchylkou bylo zvý-
šení DHEA a 17-OH-pregnenolonu.

Genetický rozbor ukázal, že se u člověka nacházejí 2 izoenzy-
my 3βHSD s 93,5% homologií primární struktury. Jejich geny,
označované jako HSD3B1 a HSD3B2 jsou lokalizovány na krát-
kém raménku 1. chromozomu v těsné vazbě v pozici 1p13.1 (Lab-
rie et al. 1992; Mason 1993). Gen pro izoenzym typu I (HSD3B1)
je exprimován v placentě a v periferních tkáních. Gen pro izoen-
zym typu II (HSD3B2) je lokalizován v nadledvinách, ováriích
a testes (Chang et al. 1993). Oba geny vznikly duplikací jednoho
primordiálního genu a následnou diverzifikací. Podle fylogenetic-
ké analýzy rodiny 3βHSD genů se zdá, že se potřeba různých izo-
enzymů objevila u savců poměrně nedávno. Oba geny jsou regu-
lovány řadou faktorů zahrnujících steroidy, cytokiny a růstové
faktory (Rheaume et al. 1991). Nálezy svědčí pro roli faktoru ste-
roidogeneze-1 (SF-1), DAX-1 a transkripčních faktorů STAT5
a STAT6 v aktivaci promotoru HSD3B2. Např. epidermální růsto-
vý faktor (EGF, epidermal growth factor) reguluje tento gen přes
nukleární faktor STAT5, zatímco interleukin-4 a interleukin-13
přes STAT6 (Simard et al. 2005).

Z uvedených 2 izoenzymů je klinicky významný pouze
HSD3B2, jehož mutace podmiňují vznik CAH. Do r. 2002 bylo
popsáno 34 různých mutací HSD3B2, postihujících nekódující
i kódující regiony genu (Moisan et al. 1999; Zhang et al. 2000).
Tato genetická variabilita vysvětluje rozdílnou enzymovou aktivi-
tu izoenzymu typu II a tím i značnou fenotypovou heterogenitu.
Vedle změny enzymatické aktivity mění různé mutace výrazně
i stabilitu proteinu (Simard et al. 2002). Žádná z těchto 34 mutací
HSD3B2 není u pacientů výrazně častější – na rozdíl od deficitu
21-hydroxylázy, kde nejčastější typ mutace postihuje 45 % čes-
kých pacientů (Kotaška et al. 2003; Kotaška et Průša 2003).

Ačkoliv zvýšený poměr ∆5/∆4 steroidů je uznáván jako uži-
tečný biochemický ukazatel pro diagnózu tohoto onemocnění,
bazální hodnoty steroidních prekursorů nejsou pro diagnostiku
poruchy dostačující (Alos et al. 2000). Částečně je totiž ovlivněna
periferní konverzí ∆5 steroidů izoenzymem 3βHSD typu I, ke kte-

ré dochází v kůži, prsních žlázách, endometriu, myometriu, pro-
statě, tuku, játrech a v tlustém střevě (Martel et al. 1994; Gingras
et Simard 1999). Běžně užívaná laboratorní kritéria pro diagnózu
neklasické varianty 3βHSD tam, kde není k dispozici genetická
analýza, se opírají o ACTH-stimulovanou hormonální odpověď
(Hawkins et al. 1992). Za rozhodující se pokládá vysoká hladina
17-OH-pregnenolonu po standardní stimulaci ACTH (v bolusové
dávce 0,25 mg i.v.). Mezi další kritéria patří stimulovaná hodnota
dehydroepiandrosteronu a poměr 17-OH-pregnenolonu k 17-OH-
progesteronu, 17-OH-pregnenolonu ke kortizolu a DHEA k and-
rostendionu (Pang et al. 2003). Kritéria jsou nastavena tak, aby
požadované hodnoty parametrů přesahovaly 2 směrodatné odchyl-
ky od průměru zdravé populace.

Původní studie nebyly založeny na genetickém průkazu poru-
chy, proto jsou používaná hormonální kritéria nyní často zpo-
chybňována (Mermejo et al. 2005). Zejména u lehčích neklasic-
kých variant tato hormonální kritéria často selhávají a nezachytí
pacienty s neúplně vyjádřeným deficitem 3βHSD. Diagnostika je
tedy obtížnější ve srovnání s mnohem častější formou CAH na
podkladě deficitu 21-hydroxylázy, kde je 17-OH-progesteron
pokládán za citlivý ukazatel i u mírných variant poruchy (Lutfal-
lah et al. 2002).

Lutfallah et al. (2002) konfrontovali klinický obraz, standard-
ně užívané laboratorní testy a genotyp pacientů s předpokládaným
defektem 3βHSD. Na základě svých pozorování představili v r.
2002 modifikovanou podobu laboratorních kritérií pro deficit
3βHSD. Jejich kritéria respektují měnící se hormonální profil paci-
entů v různých věkových kategoriích a od standardních kritérií se
proto liší především v nejnižších věkových skupinách.

Problematický je záchyt heterozygotů – nosičů mutované ale-
ly HSD3B2. Pangová (2003) ukázala, že jejich diagnostika není
možná hormonálním vyšetřením, ale pouze genetickou analýzou.
Nepotvrdila se hypotéza, že heterozygoti s defektní alelou
HSD3B2 mají sníženou aktivitu enzymu, podobně jako je to zná-
mo u nositelů genové mutace CYP21 ve vztahu k mírnému pokle-
su aktivity adrenální 21-hydroxylázy. K tomuto výsledku dospěla
vyšetřováním 19 klinicky asymptomatických příbuzných pacientů
s geneticky prokázaným HSD3B2 deficitem. Klinicky asympto-
matiční heterozygoti v genu pro HSD3B2 měli normální stimulo-
vané hormonální hladiny. Jakým mechanismem je u heterozygotů
udržována normální enzymatická aktivita HSD3B2, známo není.
Ukazuje se ale, že heterodiméry mutovaného a normálního enzy-
mu mohou být stabilní a vykazovat podobnou enzymatickou akti-
vitu jako homodiméry normálního enzymu.

Závěr:
Kongenitální adrenální hyperplazie s neúplným deficitem

3βHSD:
může být asymptomatická nebo se může projevit hypogo-
nadismem;
sekrece kortizolu nemusí být porušena;
může být diagnostikována až v dospělosti;
v bazálních laboratorních hodnotách může na diagnózu
upozornit zvýšení DHEA a 17-OH-pregnenolonu a snížení
testosteronu;
pro diagnózu jsou rozhodující hormonální hladiny po sti-
mulaci ACTH a genetická analýza, pokud je dostupná.
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Přehled zkratek
3βHSD 3-β-hydroxysteroidní dehydrogenáza
ACTH adrenokortikotropin
CAH kongenitální adrenální hyperplazie
DAX-1 dosage-sensitive sex reversal adrenal hypoplasia 

congenita critical region on the X chromosome gene 1
DHEA dehydroepiandrosteron
DHEAS dehydroepiandrosteron sulfát
EGF epidermální růstový faktor
FSH folikuly stimulující hormon
HSD3B1, geny 3-β-hydroxysteroidní dehydrogenázy
HSD3B2
LH luteinizační hormon
SF-1 faktor steroidogeneze-1
SHBG vazebný globulin pohlavních hormonů 

(sex hormone binding globulin)
StAR steroidogenic acute regulatory protein
STAT přenašeč signálu a aktivátor transkripce (signal

transducer and activator of transcription)
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Dialýza zítřka – Improving survival
7. odborný seminář "Dialýza zítřka - Improving sur-

vival" organizovaný společností Fresenius Medical Care
28.-29.4. 2006 v Hrotovicích u Brna se ve svém odborném
programu zaměřil tentokrát především na peritoneální
dialýzu. 

První peritoneální dialýzu provedl v praxi dr. Ganter
v roce 1923. Největší rozvoj však peritoneální dialýza dozna-
la až v posledních desetiletích. Novinkou jsou evropská
doporučení pro provádění peritoneální dialýzy, které vznik-
ly úpravou z 1. mezinárodních směrnic pro hemodialýzu
z roku 2002. Jejich podrobnému rozboru se ve své před-
nášce věnovala MUDr. Božena Hájková. V České republice
naváží také guidelines ošetřovatelské péče při peritoneální
dialýze, které připravuje Česká asociace sester.

Velmi zajímavé zkušenosti s dialyzační léčbou u dětí
prezentoval prim. MUDr. Michal Hladík, PhD. z FN Ostra-
va. U dětí se používá jak kontinuální tak automatická peri-
toneální dialýza. Při chronickém renálním selhání je peri-
toneální dialýza preferovanou metodou, protože má menší
vliv na kalcio-fosfátový metabolismus, PTH i růstový hor-

mon. Pro děti je tato metoda šetrnější a jednodušší, rizi-
kem léčby je peritonitida, která je u dětí častější než
u dospělých, a ztráty bílkovin potřebných k růstu. Odha-
duje se, že chronickou peritoneální dialýzu potřebují při-
bližně 2 děti/milion obyvatel. Čekací doba na transplanta-
ci u dětských pacientů je v průměru 8,5 měsíce a doba
přežívání štěpu přibližně 5-8 let.

Pro praxi přínosnou byla podrobná demonstrace vlast-
ností nových dialyzačních roztoků bicaVera a balance.
Tyto roztoky mají neutrální pH a obsahují jen malé množ-
ství degradačních produktů glukózy. V klinických studiích
prokazují řadu terapeutických benefitů. Podrobnosti shr-
nula přednáška MUDr. Vladimíry Bednářové.

Velmi podnětná se ukázala diskuse praktických aspek-
tů dialýzy a užití dialyzačních roztoků nové generace. Celý
seminář se uskutečnil za vedení naší přední odbornice
v této oblasti – prof. MUDr. Dusilové Sulkové, DrSc.

Kviz

Tématu peritoneální dialýzy se věnuje také článek v aktuál-
ním čísle našeho časopisu Sestra v diabetologii (2/2006).

zpráva

Prof. MUDr. Sylvie Dusilová Sulková, DrSc.Doc. MUDr. Ivan Rychlík, CSc. v diskusi s přednášejícím –
prim. MUDr. Michalem Hladíkem, PhD.
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Prevalencia metabolického 
syndrómu na Slovensku
Súčasťou realizácie celoslovenského projektu Prevalencia diabetes mellitus na Slovensku bolo aj zisťovanie prevalencie
jednotlivých komponentov metabolického syndrómu. O tom sme sa na I. internej klinike Jesseniovej lekárskej fakulty

Univerzity Komenského v Martine porozprávali s prof. MUDr. Petrom Galajdom, CSc., zástupcom národ-
ného koordinátora projektu prof. MUDr. Mariána Mokáňa, DrSc., ktorý sa zaoberá problematikou porúch homeostá-
zy a dysfunkcie endotelu u chorých s metabolickým syndrómom. 

Rozhovor

Pán profesor Mokáň v jednom rozhovore pre náš časopis
spomínal skríningový projekt na zisťovanie prevalencie cuk-
rovky a iných rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb
na Slovensku. Prečo si myslíte, že takéto akcie sú dôležité aj
v súčasnosti?

Slovensko patrí medzi krajiny s vysokým výskytom ischemic-
kej choroby srdca. V Európe existuje západo-východný gradient
jej prevalencie, pričom príčina nepriaznivej epidemiologickej situ-
ácie v stredovýchodnej časti Európy nie je úplne jasná. Okrem
predpokladaných dôsledkov transformujúcej sa ekonomiky
a nezdravého životného štýlu obyvateľstva sa v súčasnosti inten-
zívne skúmajú aj rozdiely vo fenotypových a genotypových preja-
voch rizikových faktorov kardiovaskulárnych chorôb. V prípade
metabolického syndrómu sa potvrdilo, že prevalencia jeho jedno-
tlivých komponentov závisí od vyšetrovaných populácií a zdá sa,
že každá populácia si vyžiada čiastočne aj iný intervenčný prístup.
Situácia vo svete je už tak ďaleko, že napríklad Japonci odmietajú
akceptovať výsledky medzinárodných intervenčných štúdií, kým
ich neoveria na vlastnej populácii. Aj v rámci Európy sú už doká-
zané určité rozdiely v interakcii faktorov prostredia s genetickým
pozadím medzi západoeurópskou anglosaskou a stredozemnou
populáciou, relatívne najmenej však je preskúmaná v tomto sme-
re práve geografická oblasť bývalého východného bloku.

Dajú sa predpokladať rozdiely v genotype slovenskej popu-
lácie v porovnaní napríklad so západoeurópskou populáciou?

Slováci síce patria do populácie európskej, ale zároveň tvoria
spolu so západnými a východnými Slovanmi subpopuláciu s tro-
chu iným genetickým pozadím a historickým selekčným tlakom.
Naša populácia je po mužskej línii geneticky v štyridsiatich per-
centách tvorená prílivom východných génov z druhej strany Kar-
pát v rámci slovanskej expanzie a rôznych iných migračných vĺn
z juhoruských stepí. V tridsiatich percentách sme už od čias pav-
lovienskych lovcov a neolitických roľníkov z Balkánskej oblasti
autochtóny obyvatelia karpatskej kotliny a tridsať percent génov
sme získali zo západu od čias magdaliénu po neskoršie historické
migrácie, vrátane genetických stôp po starých Keltoch a Germá-
noch. Geneticky máme teda bližšie napríklad k Poliakom, k Ukra-
jincom či dokonca afgánskym Paštúnom ako k západoeurópskej
populácii, od ktorej čerpáme poznatky o diagnostike a liečbe civi-
lizačných chorôb. Aj genetické mapy niektorých autosomálnych –
hlavne imunitných a metabolických – génov poukazujú na príliv
odlišných génov z juhoruských stepí do Európy, ale v súčasnosti

nevieme, či náš genofond modifikovali do takej miery, aby sme
preberali výsledky európskych a amerických štúdií s určitou opa-
trnosťou.

Čo bolo cieľom vášho projektu?
Zaujímalo nás, aká je situácia čo do rizikových faktorov kar-

diovaskulárnych a metabolických chorôb, zahrnutých do koncep-
cie metabolického syndrómu na Slovensku. Slovenská diabetolo-
gická spoločnosť zorganizovala v rokoch 2004 a 2005 pod
garanciou Národného diabetologického programu Ministerstva
zdravotníctva SR projekt Prevalencia diabetes mellitus na Sloven-
sku. Primárnym cieľom bolo zistiť reálny počet diabetikov v dospe-
lom veku v krajine, pretože sa predpokladá, že aj v našej populá-
cii je veľký počet prípadov nediagnostikovaného diabetes mellitus,
podobne ako v západnej Európe a dôsledný skríning by mohol zvý-
šiť jeho reálnu prevalenciu možno až dvojnásobne. Okrem toho sa
projekt zameral aj na vyšetrenia ďalších rizikových faktorov kar-
diovaskulárnych chorôb a súčasne sa v Ústave experimentálnej
endokrinológie Slovenskej akadémie vied vytvorila genobanka
kvôli možnosti vyšetrovania prevalencie rizikových génov meta-
bolických chorôb v našej populácii.

Kto sa na realizácii projektu podieľal?
Národné koordinačné centrum bolo na I. internej klinike Jes-

seniovej lekárskej fakulty v Martine pod vedením profesora Moká-
ňa, ako hlavného koordinátora. Referenčné laboratórium projektu
sme mali v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústa-
ve v Ľubochni. Realizácia prebehla v spolupráci so Slovenskou
diabetologickou spoločnosťou, ktorá zabezpečila sieť diabetolo-
gických ambulancií pokrývajúcu celé územie Slovenska a so Šta-
tistickým úradom SR a Zväzom diabetikov Slovenska, ktoré
poskytli vybudovanú sieť anketárov. 

Ako ste postupovali a ktoré rizikové faktory kardiovasku-
lárnych chorôb ste vyšetrovali?

U každého respondenta sa vykonala dotazníková štúdia na prí-
tomnosť rizikových faktorov kardiovaskulárnych ochorení modifi-
kovaným dotazníkom Svetovej zdravotníckej organizácie STEPS
Instrument for NCD Risk Factors. V diabetologických centrách
boli urobené antropometrické vyšetrenia, zahrňujúce výšku a teles-
nú hmotnosť s výpočtom BMI, obvod pásu v cm a zmeral sa aj tlak
krvi podľa štandardných podmienok. Každému bola odobraná do
skúmavky venózna krv so stabilizátorom na vyšetrene glykémie
a kompletného lipidogramu – hladina celkového cholesterolu, tri-
acylglycerolov, LDL a HDL cholesterolu – a do ďalšej skúmavky
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krv na genetické vyšetrenie. Skúmavky boli odoslané na spraco-
vanie kuriérnou službou do referenčného laboratória v Ľubochni
a zároveň na genetické vyšetrenie do Národnej genetickej banky
SAV. Respondenti s hraničnou glykémiou na lačno, 5,6 – 6,9
mmol/l, boli následne pozývaní do príslušných centier na vyšetre-
nie orálneho glukózovo tolerančného testu. 

Koľko ľudí ste podrobili týmto vyšetreniam a ako to je
s ukončením projektu?

Celkovo sme skompletizovali vážený súbor 1517 responden-
tov, zodpovedajúcich štruktúre dospelého obyvateľstva Slovenska
podľa pohlavia, veku a krajov. Pôvodne sme počítali s vyšším
počtom vyšetrených, ale po dosiahnutí zodpovedajúcej štruktúry
súboru a aj kvôli nepredvídaným problémom s ekonomickým
zabezpečením ďalšieho pokračovania projektu, sme ho na konci
minulého roku ukončili. V súčasnosti prebieha štatistické spraco-
vanie súboru. Jeho finálnymi výsledkami budú prevalencia zná-
meho a novozisteného diabetes mellitus a hraničnej glykémie na
lačno ako aj prevalencia metabolického syndrómu podľa NCEP –
ATP III kritérií s porovnaním s novými kritériami IDF a jeho kom-
ponentov, zahrňujúcich centrálnu obezitu, hyperglykémiu, hyper-
triacylglycerolémiu, nízke hladiny HDL cholesterolu a zvýšené

hodnoty tlaku krvi. Okrem toho sa ukáže i prevalencia celkovej
obezity, arteriálnej hypertenzie, hypercholesterolémie a fajčenia,
ako aj vzájomné vplyvy rizikových faktorov. 

Kedy budú známe definitívne výsledky projektu a čo zau-
jímavého by ste nám z nich mohli prezradiť vopred?

Kompletné výsledky budú prezentované začiatkom júna na
tohtoročných XVI. diabetologických dňoch v Bratislave. Už pred-
bežné výsledky naznačujú, že prevalencia väčšiny komponentov
metabolického syndrómu je na Slovensku zrovnateľná so západo-
európskou civilizáciou vysokým stupňom coca-kolonizácie a ham-
burgerizácie životného štýlu. Oproti americkej kaukazoidnej popu-
lácii máme však vyššiu prevalenciu zvýšených hodnôt tlaku krvi
nad 130/85 torrov. Nezvyčajne vysoká prevalencia nízkeho HDL
cholesterolu, takmer dvojnásobná oproti západoeurópskym štá-
tom, nás približuje skôr k anatólskej a blízkovýchodnej populácii,
ktorá je geneticky predisponovaná k tomuto rizikového faktoru.
Avšak otázka, či je tento nepriaznivý fenotyp podmienený nezdra-
vým životným štýlom alebo genetickým pozadím našej populácie,
si bude vyžadovať ďalšiu analýzu. 

Za rozhovor poďakoval Juraj Szántó
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Juraj Szántó, Sylvie Špitálníková 

Zdravotní problémy 
Františka Palackého a jeho nejbližších
O významu osobnosti Františka Palackého ví toho většina čtenářů poměrně dost. Také na Slovensku, vždyť
léta studií velkého syna Hodslavic na Moravě se váží k městu Matúše Čáka, Trenčínu a k Prešpurku, dneš-
ní Bratislavě. V roce 130. výročí jeho úmrtí si však uvědomujeme, jak málo jsou známé souvislosti vzni-
ku Palackého celoživotního díla s podmínkami, které měl pro studium, s jeho životosprávou, výživou a pra-
covním režimem, s vlastním zdravotním stavem a s nemocemi v rodině. Pokoušíme se je najít sledujíce
etapy jeho života.

Před Františkem se jeho rodičům narodily čtyři děti, z nichž
dvě zemřeli v kojeneckém věku. On se narodil jako pátý v pořadí.
Byl bystrý a snaživý kluk a snažil se být užitečný pasením domá-
cích zvířat, sběrem lesních plodů a pomocí v domácnosti. Již
v předškolním věku se účastnil vyučovacích hodin svého otce. Číst
se naučil sám a když mu bylo pět či šest let, už si s oblibou listo-
val v bibli a v jiných knihách. 

Učitel Jiří Palacký, který se denně přesvědčoval o nadání své-
ho pátého dítěte a jeho touze poznávat svět, se rozhodl, že mu zaji-
stí rozšíření obzoru v německé soukromé škole hraběnky Truch-
sess-Waldberg-Zeilové na zámku v Kuníně u Nového Jičína, jež
měla vynikající učitele. A žáček se tam vskutku naučil mnohému,
co mu škola v Hodslavicích nemohla dát. 

Za vzděláním do Uher
Výchova v prostředí této osvícensko-katolické školy však

vzbuzovala v rodině obavy, že by se František mohl odklonit od
luteránského náboženství. Lepší předpoklady k přípravě na dráhu
evangelického faráře se nabízely v hornouherském Trenčíně, kde
tamní církevní obec slibovala studentu z Moravy nejen vzdělává-
ní na žádoucí úrovni, ale také ubytování a stravování v alumnátě.
Cesta, kterou otec se synem vykonali pěšky, vedla z Hodslavic přes
Valašské Meziříčí, Vsetín, Valašské Klobouky a Vlárský průsmyk
do města u řeky Váh.

Jiné než pěší překonávání značných vzdáleností si rodina
Palackých nemohla dovolit. Student František se takto vydával
s otcem nebo s matkou na cestu mezi domovem a místem školy
s naprostou samozřejmostí. Stávalo se však, že se neočekávaně
zhoršilo počasí, začalo pršet nebo se silně ochladilo, což jim na
zdraví a odolnosti rozhodně nepřidalo, naopak, oslabilo jejich
organismus. Tak dopadla i jedna z pozdějších cest, kdy František
dorazil do Trenčína po průtrži mračen přes rozvodněný Váh; kro-
mě promoknutí a nachlazení to byl zážitek i po psychické stránce
velmi náročný. 

S novým prostředím se František sžíval těžce. Brzy poznal, že
jeho učitelé nejsou tak kvalitní jako v Kuníně, uznával a obdivoval

jen některé z nich. I za těchto nepříznivých okolností se vždy svě-
domitě připravoval na vyučování a snadno zvládal učební látku
včetně latiny, na níž byl kladen mimořádný důraz, vždyť v této čás-
ti monarchie byla úředním jazykem. Z domova i z předchozí školy
si přinesl zálibu ve čtení, pro které si vždy našel dost času. S uby-
továním byl sice spokojený, ale strava se ani chutí ani množstvím
nevyrovnala kunínské – nejednou zůstával i hladový. Za peníze, kte-
ré občas dostal od rodičů na přilepšení, si kupoval knihy.

Jedním z jeho učitelů byl varhaník Samuel Štúr, o němž tehdy
ještě nikdo netušil, že se stane otcem slovenského národního budi-
tele Ľudovíta Štúra. Právě v této rodině našel František na posled-
ní dva roky v Trenčíně mnohem příjemnější domov než byl alum-
nát. Tam měl možnost prohloubit si také hudební vzdělání. Byl
vítaným hostem i jinde, zejména u Františka Bakoše, nadšeného
zájemce o novočeskou literaturu. U něj si dospívající Palacký uvě-
domil jak málo zná svůj rodný jazyk. Podněty z prostředí trenčín-
ských vzdělanců vypěstovali v něm pocit potřeby neustálého sebe-
vzdělávání.

V roce 1812 po letních prázdninách se otec a jeho čtrnáctiletý
syn opět vydali na cestu. Cílem jejich osmidenní pěší túry bylo
evangelické lyceum, střední škola s filozoficko-teologickou
nástavbou v Bratislavě, kde měl František pokračovat ve studiu.
Myšlenku vnukl Jiřímu Palackému, jenž byl i literárně činný, Juraj
Palkovič, který tam byl profesorem a vedoucím katedry česko-slo-
venské řeči a literatury. Byl chlapci od začátku oporou, mohl u něj
i bydlet, dokonce si něco vydělat psaním a překládáním zpráv pro
jeho týdeník. Zde poznal své trvalé přátele Jána Kollára a Pavla
Jozefa Šafárika, s nimiž ho pojila touha poznávat dějiny a kulturu
všech Slovanů. Seznámil se však i s řadou studentů z Rakouska,
z Německa a z jiných zemí, kteří vyrostli ve významné osobnosti
evropské vědy, kultury a politiky. 

František se snažil vedle studia vydělávat doučováním jiných
studentů. Díky svým dobrým povahovým vlastnostem, širokému
obzoru zájmů a hlubokým znalostem mohl být doporučen šle-
chtickým rodinám za vychovatele, což mu otevřelo možnost pří-
stupu i do jejich knihoven, ale také zajistilo žádoucí úroveň stra-
vování. 
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Svědectví malovaných portrétů
Také v roce 1813 kráčel pěšky z Prešpurku na letní prázdniny

domů; na karpatských stráních se napil ze studánky a voda měla
jakousi divnou chuť. Po celý svůj život byl pak přesvědčen, že mu
těchto několik neuvážených hltů špatné vody způsobilo zbytnění
štítné žlázy. Ve své době nemohl tušit, že pravou příčinou strumy
by mohl být jodový deficit v některé z oblastí, kde trávil léta své-
ho dětství (Hodslavice, Kunín, Trenčín). 

Pří prohlížení ikonografické dokumentace k Palackého osob-
nosti a dílu snad každého napadne otázka – proč na všech jeho
vyobrazeních, i na tom, které ho zachycuje třiadvacetiletého, ten
vysoký límec..? Historik, autor díla František Palacký na ni odpo-
vídá: 

Snažil se oblékat vždy přiměřeně ročnímu období a počasí, aby
se zbytečně nevystavoval prochladnutí. Způsob oblékání, který se
stal pro něj příznačný, si oblíbil již v mládí, ještě před příchodem
do Prahy. Nejčastěji chodil, a dokonce i doma pracoval ve tmavém
fraku, kolem krku nosil hedvábný šátek až ke bradě, aby mu zakrý-
val zbytnělou štítnou žlázu.

Nemoci se mu nevyhýbaly
Začátkem léta 1818 cestou na slovenský venkov onemocněl,

prostonal celé prázdniny a až k prvnímu září se vrátil do Bratisla-
vy, kde byl pak řádně léčen. Když se rozhodl, že zanechá studia
teologie, argumentoval i zdravotními důvody. 

Jeho mysl cele vyplnila myšlenka stát se dějepiscem. Usoudil,
že základní prameny poznání musí hledat především v archivech
a knihovnách hlavního města mocnářství, ve Vídni. Tam mu život
zpočátku značně znepříjemnil revmatismus, který ho v podobě
akutního onemocnění trvajícího osm týdnů zle potrápil. Až po
zotavení se mohl vedle svých povinností vychovatele a studia
archiválií zajímat také o společenské dění ve Vídni a navazovat
nové styky. Mladý Čech s ambicemi vědce a politika se seznámil
například s profesory českého původu Karlem Rokytanským
a Josefem Škodou, dále s lékaři Janem Josefem Čejkou a Vilémem
Dušanem Lamblem.

Od rozhodnutí, že se stane dějepiscem české vlasti a národa,
směroval všechno své úsilí k touto cíli a nepouštěl ho se zřetele ani
poté, co se vrátil do Čech a stával vůdčí osobností politického
a kulturního života. Žil a pracoval zodpovědně a podle přísného
řádu, který si pro sebe vytvořil. Jen to mu umožňovalo v různých
etapách jeho životní dráhy cílevědomě uskutečňovat své poslání
a to bez ohledu na subjektivně pociťované zdravotní potíže a pozdě-
ji zejména na psychickou zátěž, kterou pro něj znamenal nepříz-
nivý a neustále se zhoršující zdravotní stav jeho ženy. 

Časté cestování Palackého jako vědce a politického činitele
jeho zdraví neprospívalo. V některých hostincích a jiných místech,
kde se ubytoval, se v zimě a mrazu netopilo. Také jedna z jízd vla-
kem z Vídně do Prahy končila silným kašlem. Špatný zdravotní
stav mu někdy nedovolil účastnit se jednání, jímž připisoval
z národního hlediska mimořádnou důležitost. Tak v roce 1849
musel ze zdravotních důvodů odmítnout pozvání rakouské vlády
účast na přípravě prozatímních zemských ústav. 

Styky s lékařskými osobnostmi
Přesto, že zdravotní stav Františka Palackého poměrně často

vyžadoval lékařskou péči, nelze říci, že by lékaři byli výrazně
ovlivňovali jeho život. Píšeme-li v tomto článku o racionalitě
a střídmosti v jeho životosprávě a výživě, dospěl k ní spíše sebe-
kázní pěstovanou od dětských let než působením lékařů samotných
nebo jejich publikací. Přitom v různých obdobích svého života při-
šel do styku s nejednou významnou osobností lékařského světa.
Mimo zmíněných vídeňských profesorů uznával jako autoritu
zejména Jana Theobalda Helda, rodinného lékaře Měchurů, který
se svým vlivem zasadil o to, aby se mohl oženit s Terezií. 

Přes její tetu Louisu poznal také jejího muže, jímž nebyl nikdo
jiný než Vilém Petters, který první upozornil na přítomnost aceto-
nu v moči u diabetické acidózy. Pokud se s lékaři radil nebo je 
přímo žádal o pomoc, tak jen kvůli akutnímu onemocnění či bo-
lestem, nejčastěji ale kvůli špatnému zdravotnímu stavu a progre-
dujícím nemocem své ženy. Výjimečnou roli však sehrál v jeho
životě francouzský osvícenský lékař Jean de Carro, který působil
od r. 1826 v Karlových Varech a již o dva roky později navázal
s Palackým jako historikem úzkou přátelskou spolupráci.

Zámek v Malči

František Palacký
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Nemoc choti Terezie a péče o ni 
František Palacký se oženil s více než o deset let mladší Terezií

dobře informován o jejím zdravotním stavu. Věděl, že již jako šesti-
leté dítě ztratila svoji matku a že od mládí trpěla srdeční vadou a ner-
vovým onemocněním. Miloval svoji ženu, která mu porodila dvě děti,
a všestranně se snažil, aby jí zpříjemnil život plný utrpení. Sám trpě-
livě snášel změny jejích nálad, které rozhodně nepřispívaly k jeho
vnitřnímu klidu. Zato ona mu nebyla moc velkou podporou, dokon-
ce mu v jednom období, pod vlivem pražských německých měšťanů,
vytýkala jeho politické postoje. V situacích, kdy byla nemocná nejen
Terezie, ale také další členové rodiny, proměnil domácnost v malý
špitál a starostlivě ošetřoval a obsluhoval všechny.

Svoji ženu nejednou bral sebou na své badatelské cesty nejpr-
ve do Itálie, od poloviny 50. let pak do Frankfurtu nad Mohanem,
do lázní Dürkheim u Mannheimu, do Prešpurku, Pešti a Vídně.
Takové cesty však zpravidla končily vyčerpáním a onemocněním.
Po návratu do Prahy v říjnu 1858 přes půl roku ležela v posteli.

S příchodem jara nejednou odjela z Prahy do Kosmonos nebo
jinam na venkov kvůli změně vzduchu a prostředí, například na
celé léto do Lobkovic. Někdy si rodina dopřála společný lázeňský
pobyt, jako například v květnu 1827 v Karlových Varech, jindy ve
Františkových lázních. Zejména po roce 1839 již Terezie každo-
ročně odjížděla na několik týdnů do některých českých nebo hor-
norakouských lázní.

Nejdelší dobu trávila, a to opakovaně, Terezie s dcerou Marií
a jen zřídkakdy s manželem, v přímořských lázních, v Itálii a na
francouzské Riviéře. Znamenalo to pokaždé odloučení na dlouhé
měsíce, kdy se jeden o druhém dovídali jen z dopisů, z nichž se
pro pohnuté události některé i ztrácely nebo dorazily k adresátům
se značným zpožděním. Palacký pracoval v těch obdobách v neu-
stálém strachu o zdraví a osud své ženy. 

Poslední návrat z Nizzy
Terezii trápily bolesti na prsou, noční kašel, ale její celkový

stav nevyvolával obavy. Přesto se koncem dubna 1860 vydali na
cestu domů. To již měla paní Palacká deset dnů bolesti a trpěla
nespavostí. Netušili, že jízdu z Nizzy budou muset v Marseille na
celý měsíc přerušit.

Nervové záchvaty s bolestmi všech údů, s dávením, zeslábnu-
tím a příznaky vodnatelnosti vyvolávaly mezi lékaři spory o vhod-
ném způsobu léčby. Na šest týdnů se zastavili Ženevě, kam přive-
dl k lůžku své matky syn Jan Kašpar lékaře Ignáce Porše, který před
rodinou nemohl zamlčet nepříznivou prognózu. Palackého značně
vyčerpávaly dlouhé dny a noci prodlévání u trpící a umírající ženy. 

V Heidelbergu, kam na cestě domů dorazili uprostřed léta,
lékaři podrobili Terezii zákroku, který měl organismus zbavit vody.
Pak ji Palacký v doprovodu lékaře v nemocničním vagonu převá-
žel do Drážďan. Rodina s doktorem Josefem Václavem Podlipským
jím jela vstříc do Děčína, ale tam Terezii uviděli již jen mrtvou.
Manželství Palackých trvalo 33 let. 

Režim práce a vliv prostředí
František Palacký se ke čtení a psaní kvůli studiu, práci vycho-

vatele a badatele dostával často až pozdě večer při špatném umě-
lém světle; sám zpozoroval, že ztrácí bystrost zraku, který se mu

pak postupně zhoršoval. Jiné nepříznivé faktory zase přispívaly
k jeho častému onemocnění z nachlazení. Zejména ke konci zimy
ho vždy trápil zánět průdušek a kašel, z něhož se těžce zotavoval.
Ve starším věku jistě ne bezdůvodně zkoumal vliv meteorologic-
kých změn na svůj zdravotní stav, kondici a výkonnost; od 63. roku
svého věku pravidelně zaznamenával údaje odečítané z teploměru
a barometru.

Přestože si to někdy neuvědomoval, v letech, které věnoval
bádání a výzkumu historických pramenů, trávil dlouhé hodiny
a dny v nevlídném, chladném, nejednou zaprášeném či vlhkém
a nevětraném prostředí různých archivů a knihoven, což se nutně
podepsalo a projevilo na jeho zdraví. Například v červenci roku
1846 se vrátil z badatelských cest s bolestmi v krku. Také v sou-
vislosti s jeho politickou prací lze uvést záporné momenty jako
cestování nekomfortními dopravními prostředky, špatné ubytova-
cí a stravovací podmínky v hostincích, atd. I proto měl rád příjemné
prostředí svého domova, který musel tak často opouštět. 

Rodinné zázemí
Pevnou oporou ovdovělého Palackého zůstala rodina Františ-

ka Riegra, který se v srpnu 1853 oženil s jeho tehdy dvacetiletou
dcerou Marií. Ta byla křehká jako její matka, ale zpočátku ne tolik
nemocná, u ní se postižení nervového systému začalo projevovat
v mnohem pozdějším věku. V dubnu 1873 napsal své dceři Marii
k jejím 40. narozeninám, že po úmrtí své manželky neměl již niko-
ho, kdo by byl bližší jeho srdci než právě ona. Právě proto se zne-
pokojením sledoval u Marie zhoršování jejího nervového onemoc-
nění, které mu připomínalo osud její matky. Jeho vlastní nervová
soustava byla podle jeho životopisce ve srovnání s jejich až do
posledních let života ve výborném stavu.

Se svým zetěm Františkem Riegrem se Palacký shodoval nejen
v uvědomění si zodpovědnosti vůči rodině a národu, ale i v názo-
rech na politické dění a na perspektivy své země. Rodina se mu
snažila vytvořit doma v Praze a za pobytů na venkovských Rie-
grově statcích optimální podmínky pro jeho práci.

Jídlo a nápoje
V jídle a pití byl opatrný a omezoval všechno, co mohlo jít na

tloušťku. Vyhýbal se tučnému masu, vepřovému i skopovému
a nejedl ani husu. V květnu 1875 si postěžoval, že stravou v Měš-
ťanské besedě si zkazil žaludek. S oblibou však jedl pokrmy s hou-
bami a lehká moučná jídla, o nichž prohlašoval, že svědčí jeho
žaludku. 

Odpolední svačiny si nedopřával, nanejvýš šálek bílé kávy,
když měl návštěvu. Také večeře míval střídmé, zpravidla čaj
s malým masitým pokrmem. K jídelnímu stolu, na němž chtěl mít
všechno souměrně uspořádané, přicházel bez výjimky včas, nikdy
na sebe nenechal čekat. 

Pivo neodmítal, ale nemusel ho mít, ani za svých pobytů v Mal-
či, kde se kolem roku 1850 začalo vařit v nově postaveném pivo-
varu. Po obědě a někdy i po večeři si raději dopřál sklenku měl-
nického vína, které bylo dodáváno do pražské domácnosti
Palackého a Riegra a také do malečského zámku z produkce vino-
hradů knížete Lobkovice.
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ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY FRANTIŠKA PALACKÉHO A JEHO NEJBLIŽŠÍCH

Dědeček píše dějiny
Zaujetí, se kterým Palacký tvořil své historické dílo, bylo plně

respektováno celou jeho rodinou. V knize Jiřího Kořalky, která je
pro nás hlavním zdrojem poznání jeho života, čteme: „…Tři vnou-
čata, děti jeho dcery Marie a zetě Františka Riegra, nejstarší Marie,
prostřední Bohuslav a nejmladší Libuše, byla velkým oživením
celého domu, ale do dědečkovy pracovny, plné knih a pečlivě srov-
naných papírů, směla vstoupit jen výjimečně. Dokonce i na zám-
ku v Malči byl zřízen zvláštní dědečkův pokoj, kde se muselo topit
někdy i v druhé polovině června, protože Palacký nesnášel chlad
zámeckých zdí.“ 

V Malči se dosud udržuje tradice spojená s pobyty Palacké-
ho a rodiny Riegrů i jejich přátel, kteří je tam navštěvovali
a ovlivňovali život obce. Na zámku jsou dosud zachovány pra-
covny obou mužů. Starý pán pobýval v mírně teplém klimatu
Malče od začátku jara až do pozdních podzimních měsíců a cítil
se dobře v prostředí zámeckého parku plném statných dubů, sta-
rých lip, velikých jasanů, ale také dovezených vzácných cizo-
krajních stromů a květů. V tomto prostředí vytvořil podstatnou
část svých Dějin národu českého. Dočteme se o tom v řadě časo-
piseckých a knižních publikací, protože se touto skutečností prá-
vem pyšní regionální historie. Nepostrádá ji ani knížka věnova-
ná hornímu Podoubraví, kde v šestistránkové kapitole Maleč

čteme o Palackém mj.: „U Riegrů se prý chodívalo kolem jeho
pracovny po špičkách a s prstem na ústech se šeptalo: Dědeček
píše dějiny…“ 

Literatura:
Kořalka, J. František Palacký: (1798-1876) životopis. Praha: Argo,
1998.
Máchová, V. Almanach 725 let obce Maleč. Maleč: Obec Maleč,
2002.
Hrušková, M., Turek J. …tam, kde teče Doubravka. Vlastním
nákladem, nedatováno. 

MUDr. Juraj Szántó
Legerova 27, 120 00 Praha 2 
E-mail: szanto@geum.org 

MUDr. Mgr. Sylvie Špitálníková
Interní oddělení, Nemocnice Havlíčkův Brod
E-mail: spitalnikovasylvie@seznam.cz 

Nabídka knih z nakladatelství GEUM
Pro objednání v rámci ČR použijte vložený lístek.

MUDr. Helena Vondrová, CSc. – Neurologické projevy endokrinních onemocnění
(ISBN 80-86256-30-8 – 1. vydání)
Kniha určená neurologům, interním a praktickým lékařům, diabetologům a ostatním odborníkům se zájmem o tuto problemati-
ku. Neurologické projevy všech základních endokrinních onemocnění (včetně rozsáhlé kapitoly o diabetes mellitus) jsou v pub-
likaci probrány velmi fundovaně a se znalostí nejnovějších trendů diagnostiky a léčby. Kniha obdržela cenu IPVZ za nejlepší
vědeckou monografii roku.
A5, váz., čb. schémata a obrázky, 144 stran, 320,- Kč

MUDr. Jarmila Fišerová, MUDr. Jan Chlumský, MUDr. Jana Satinská et. al. – Funkční vyšetření plic
(2. doplněné vydání)
Praktická příručka o metodách funkčního vyšetření plic užitečná všem lékařům, kteří provádějí nebo hodnotí funkční vyšetření
plic. Bohaté zkušenosti a renomé autorů mohou přinést užitek především pneumologům a alergologům. Kniha obdržela cenu Čes-
ké pneumologické a ftizeologické společnosti za nejlepší knižní publikaci roku.
A5, váz., čb. obrázky, tabulky a grafy, 130 stran, 320,- Kč

Prof. MUDr. Václav Zamrazil, DrSc. – Glukagon a jeho význam v klinické medicíně
(ISBN 80-86256-03-0 – 1. vydání)
Souhrn poznatků o glukagonu od významného autora - endokrinologa s širokým mezioborovým přehledem. Určeno lékařům.
A5, čb schémata, 61 stran, 150,- Kč

MUDr. Helena Vávrová – Dítě s diabetes mellitus v ambulanci praktického dětského lékaře
(ISBN 80-86256-26-X – 1. vydání)
Názorná publikace užitečná jak dětským diabetologům a endokrinologům, tak praktickým dětským lékařům. Věnováno diagnos-
tice a terapii všech typů diabetu u dětí. Grafy, schémata, obrázky, kazuistiky.
A5, 127 stran, 220,- Kč

Prof. MUDr. Jaroslav Šimon, DrSc., MUDr. Ivana Šípová – Novinky v léčbě hypertenze
(ISBN 80-86256-36-7 – 1. vydání)
Kniha obsahuje nejen novinky v terapii a farmakoterapii, ale i poznámky k patofyziologii, epidemiologii hypertenze a samostat-
né kapitoly věnované léčbě hypertenze u diabetiků nebo hypertenzi ve vyšším věku.
A5, váz., tabulky a schémata, 88 stran, 220,- Kč

Knihy nakladatelství GEUM můžete zakoupit také v pražské prodejně zdravotnické literatury Miroslava Vimmera v Lípové ulici
č. 6, Praha 2.
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Postprandiální glykémie – 
velmi aktuální téma
1. ledna 2006 uzavřela svou činnost Pracovní skupina postprandiální glykémie (PPG) v ČR. Na výsledky práce této skupiny
jsme se v aktuálním minirozhovoru zeptali přední české diabetoložky, autorky mnoha publikací a organizátorky řady význam-

ných vzdělávacích akcí, prof. MUDr. Jindřišky Perušičové, DrSc.

Rozhovor

Od roku 2003 do 1. ledna 2006 působila v České republice
Pracovní skupina PPG. Vy jste, paní profesorko, byla její člen-
kou. Čím je postprandiální glykémie tak významná, že si její
studium vyžádalo založení samostatné pracovní skupiny? 

Nejprve bych chtěla zdůraznit, že odborná Pracovní skupina
pro PPG byla v ČR založena necelý rok po zahájení práce Mezi-
národní studijní skupiny pro regulaci postprandiální glykémie
(International PGR Study Group), jejímiž členy je 7 předních dia-
betologů z Evropy, USA a Asie pod předsednictvím pana profeso-
ra Ceriello. Hlavní dva cíle skupiny expertů jsou: podpora výzku-
mu v oblasti regulace PPG a zajištění informovanosti o důležitosti
regulace PPG. Skutečnost, že si sledování PPG vynutilo založení
pracovního institutu je jasným důkazem závažnosti této problema-
tiky, která se v současnosti dostává na přední místo zájmu světové
diabetologie. Hladiny glykémie po jídlech byly dlouhou dobu opo-
míjeny nebo jim nebyla věnována adekvátní pozornost. A to jak
z hlediska léčebné strategie, tak z hlediska rizika chronických
komplikací diabetu 1. a 2. typu. Přitom již koncem minulého sto-
letí ukázaly některé epidemiologické nebo klinické studie, že zvý-
šení glykémií po jídle znamená zvýšené riziko rozvoje diabetes
mellitus i riziko manifestace cévních komplikací a jejich zvýšené
mortality. Mohu uvést další důkaz o jednoznačné důležitosti PPG
– a tím je zakotvení pojmu „prediabetes“ neboli „porušená glukó-
zová tolerance“ (PGT) do klasifikace abnormalit glukózové
homeostázy doporučované SZO. PGT je definována jako glykémie
nalačno v mezích normy, ale zvýšení hladiny postprandiální gly-
kémie po zátěži 75 g glukózy na 7,8 až 11,1 mmol/l. Dnes je již
jasně prokázáno, že na rozvoji chronických, cévních komplikací
u nemocných diabetem se nepodílí pouze průměrná, chronická
hyperglykémie, ale významným rizikem je kolísání (fluktuace)
hladin glykémií během dne, to znamená vyšší výkyvy glykémií po
jídlech. 

Na podporu práce Poradní skupiny PPG v ČR, obdobně jako
pro Mezinárodní studijní skupinu PGR, poskytla grant firma Novo
Nordisk.

Práce této odborné skupiny přinesla řadu významných
zjištění a výstupů. Které jsou ty nejdůležitější? 

Česká Poradní skupina PPG si ve svém odborném programu
vytyčila obdobné cíle jako Mezinárodní skupina a přidala některá
vlastní specifika (nápady, projekty, realizace). Za nejvýznamnější
a z řady aspektů i nejoriginálnější považuji 4 dokončené projekty.
Jako první projekt bylo zjišťování povědomí ambulantních diabe-

tologů o důležitosti postprandiálních hodnot glykémií u nemoc-
ných cukrovkou. Realizace tohoto projektu byla zadána profesio-
nální nezávislé agentuře a skládala se z části kvalitativní (rozho-
vory s lékaři) a kvantitativní (dotazníky). Z celé řady výsledků bylo
zajímavé zjištění, že v roce 2003 se čtvrtina dotazovaných domní-
vala, že hodnota PPG je zastupitelná hodnotou glykémie nalačno
nebo HbA1c a 60 % dotázaných nevidělo vztah mezi hodnotami
PPG a rizikem cévních komplikací jako příliš významný. Na zákla-
dě těchto a ostatních zjištění byl koncipován druhý projekt: měře-
ní postprandiálních glykémií u diabetiků 2. typu v ambulantní
praxi. Lékaři i diabetici se tak mohli na vlastní oči přesvědčit, jak
překvapivě a nečekaně vysoké jsou některé hodnoty glykémií po
jídle i u nemocných považovaných dle hladin glykovaného hemog-
lobinu za uspokojivě kompenzované. V rámci tohoto projektu byla
také sledována PPG u skupiny nemocných (nediabetiků) ve vyso-
kém kardiovaskulárních riziku, kteří přicházeli k léčebnému výko-
nu. Na základě PPG byla odhalena PGT nebo nově DM u 30 %
těchto nemocných. Ve stadiu statistického zpracování je třetí pro-
jekt, který právem můžeme označit jako ojedinělý. Bylo provede-
no kontinuální měření glykémií u diabetiků 2. typu s uspokojivou
kompenzací diabetu (HbA1c mezi 4,5-6,0 %) ve třech skupinách
dle léčby – dieta, PAD sulfonylureového typu nebo metformin.
A čtvrtým významných projektem je vydání knihy Postprandiál-
ní glykémie.

Na letošních Luhačovických diabetologických dnech jste
právě tuto publikaci autorů M. Kvapil a J. Perušičová slav-
nostně pokřtili. Komu je kniha určena a jaký byl cíl jejího
vydání?

Tato monografie je přehledem patogeneze, epidemiologie, kli-
nického významu a rizik postprandiální hyperglykémie u nediabe-
tiků a diabetiků 1. i 2. typu, včetně možností cílené terapeutické
intervence. Je doplněna i kapitolou o postprandiální hyperlipopro-
teinémii u diabetiků. Pokud je mi známo (alespoň jsem se s tím
zatím nesetkala), podobná publikace zaměřená monotematicky na
postprandiální glykémii nebyla ještě v jiných státech vydána. Kni-
ha je určena jak pro diabetology a internisty, tak i praktické lékaře,
kteří jsou prvními kontaktními lékaři důležitými pro včasné odha-
lení PGT. Cílem vydání monografie je přesvědčit čtenáře, na zákla-
dě velké řady rozsáhlých studií o významu měření postprandiální
glykémie, která je jedním ze tří kriterií pro posouzení kompenzace
diabetu: glykémie nalačno, glykovaný hemoglobin a postprandiál-
ní glykémie (= „glukotriáda“) a kritériem pro strategii léčby.
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Letošním dubnovým Luhačovickým diabetologickým
dnům bylo věnováno již několik tištěných informací
a zpráv. Podrobnou reportáž přinesl zdravotnický týdeník
Medical Tribune, časopis DMEV věnoval své suplemetum
publikaci abstraktů lékařské části, abstraktům přednášek
a posterů sesterské části bylo věnováno speciální suple-
mentum Sestry v diabetologii atd. Co tedy dodat k pro-
gramu, přednáškám naší bezkonkurečně nejnavštěvova-
nější odborné diabetologické události? 

Snad jen několik zajímavostí z programů doprovod-
ných a satelitních sympozií, jejichž obsah nenajdeme
v publikovaných přehledech abstrakt.

Sympozium Eli Lilly přednáškou prof. MUDr. Jana
Škrhy, DrSc. věnovanou úloze pioglitazonu v léčbě diabe-
tu 2. typu naznačilo, že příchod tohoto zajímavého pero-
rálního antidiabetika na český trh můžeme očekávat již
v dohledné době. V přednášce zaznělo, že pioglitazon krom
snižování glykémie také zvyšuje hladinu HDL-cholestero-
lu a to při jeho snížených i normálních hodnotách. Ve stu-
dii GLAI snížil pioglitazon hladinu triglyceridů, zvýšil
HDL-cholesterol a současně byl prokázán přesun visce-
rálního (abdominálního) tuku do méně rizikové subku-
tánní distribuce. Výsledky studie PROACTIVE prokázaly
pozitivní vliv na celkovou mortalitu, nefatální infarkt myo-
kardu a CMP. Pro zvýšené riziko srdečního selhání je piog-
litazon kontraindikován u nemocných s III. a IV. stupněm
NYHA a je třeba jej indikovat individuálně s ohledem na
riziko srdečního selhání. V České republice je schválen pro
podávání v kombinaci se sulfonylureou, biguanidy nebo
inzulínem, použití v monoterapii není povoleno.

Zajímavé bylo sympozium společnosti Medtronic, kte-
ré prezentovalo novou inzulínovou pumpu Paradigm Real
Time. Odborně dobře vedené sympozium představilo kon-
cept léčby touto novou generací inzulínových pump
a jejich základní vlastnosti. Přístroj umožňuje zobrazení
glykémií na displeji v reálném čase a dává tak pacientovi
dobrý přehled o fluktuacích glykémie a možnost na ně rea-
govat. Oživením, věřím, že nesmírně užitečným, byly osob-
ní zkušenosti uživatele této pumpy, ing. Michálka. Pohled
pacienta se přeci jen liší od pohledu lékaře a možnost dis-
kuse a náhledu z „druhé strany“ může výrazně pomoci
rozšířit náš obzor. 

Seminář Novo Nordisk pod názvem Glukotriáda byl
věnován kompenzaci diabetu ve světle nejnovějších

poznatků o postprandiální glykémii. Prof. Perušičová,
prof. Škrha a dr. Piťhová společně v zastoupení jednotli-
vých ukazatelů kompenzace (tj. preprandiální, postpran-
diální glykémii a glykovaného hemoglobinu) představili
význam těchto jednotlivých parametrů jak v diagnostice
a klasifikaci porušené glukózové tolerance a diabetu, tak
ve vlastní terapii. O knize Postprandiální glykémie,
pokřtěné v rámci tohoto sympozia, uvádíme podrobnosti
v samostatné recenzi.

Z dalších seminářů konaných „na okraji“ hlavního
dění Luhačovických dia dní jistě zaujala prezentace prof.
Julio Rosenstocka o inzulínových analozích, přednáška
prof. Hainera v rámci sympozia sanofi-aventis, dr. Piťho-
vé v rámci sympozia společnosti Krka i další. Je dobrým
znamením české medicíny, že farmaceutické firmy dávají
na jimi organizovaných satelitních sympoziích přednost
pozvání kvalitních řečníků a hodnotnému obsahu a smys-
luplné informaci, byť třeba produktově zaměřené, před
opakováním reklamních sloganů a jednoduchých frází.
Alespoň v diabetologii se to zdá platit.

Poněkud stranou, v sále luhačovického kina, proběhlo
odborné jednání sekce sester ČDS. Odhaduji, že počet
účastnic přesáhl tři sta, každopádně volné místo v sále by
se rozhodně nenašlo. Úroveň vystoupení byla téměř ve
všech případech výborná, přinesla řadu osobních zkuše-
ností a zajímavé postřehy z praxe. Je vidět, že sestry v dia-
betologii mají nejen zájem se dále vzdělávat ve svém obo-
ru, ale že se mají i čím navzájem obohatit. 

Redakce našeho časopisu Sestra v diabetologii, která
je partnerem Sekce sester ČDS a Diabetologické sekce
ČAS, uspořádala spolu s organizátory pracovního dne
soutěž o nejzajímavější sesterskou přednášku a poster.
Výběr nejlepší prezentace rozhodně nebyl snadný a neo-
bešel se bez bouřlivé diskuse před i po udělení cen.  Nej-
lepší přednáškou byla zvolena práce Renaty Šitové z Pedi-
atrické kliniky 2. LF UK a FN Motol Bezlepková dieta
a diabetes mellitus 1. typu. V kategorii posterů získala nej-
vyšší počet bodů práce Šárky Eisenreichové a I. Rubešové
z IKEM s názvem Kombinovaná transplantace ledviny a sli-
nivky břišní u diabetiků 1. typu. Mimořádné ocenění získal
slovenský poster Andrey Bukovské z Martinské fakultní
nemocnice. Zajímavou prezentaci s názvem Rastlinné
hypoglykemiká s výskytom v strednej Európe plánujeme
publikovat v časopisu Sestra v diabetologii. kviz

reportáž
Na okraj letošních Luhačovic

Nad postery v sekci sester se hojně diskutovalo... 
(V. Havlová a J. Kreuzbergová řídí diskusi u posterů)

Glukotriáda a tři sudičky diabetu – postprandiální glykémie
(prof. Perušičová), preprandiální glykémie (dr. Piťhová) a gly-
kovaný hemoglobin (prof. Škrha)
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