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Zimní krajina
V březnu a dubnu se z teplých krajin vrace-

jí první ptáci, přilétají stavět hnízda k našim 
domům, do našich zahrad a svou přítomnos-
tí a svým zpěvem projasňují náš den i život. 
Te& však, když píši tento úvodník, je ještě 
zima. Jediné, co k nám touto dobou přilétá, 
je množství složenek do našich poštovních 
schránek. Jedna taková je vložena i do toho-
to čísla. Je historicky první, kterou od Sestry 
v diabetologii dostáváte. Doufám, že za dobu 
své existence se vám naše i vaše „sestra“ nato-
lik zalíbila, že 136 korun ročního předplatné-
ho budete platit s lehkým srdcem. V případě 
jakýchkoliv problémů nebo dotazů nás nevá-
hejte kontaktovat.

Stále ještě je tedy únor, sedím ve své pra-
covně, okolo domu závěje zasněžených Krkonoš, ve vzduchu poletující vločky, za ok-
nem mráz… I Sestra v diabetologii má ještě zimní nádech, především v zimní obálce 
a ilustracích. Doufám, že vám ze zasněžených ilustrací nebude zima, až k vám dorazí. 
Ostatně ilustrace mají jen zpříjemnit vnímaní toho podstatného – obsahu, odborných 
článků. Tentokrát se věnujeme ve velké míře edukaci a výživě, rozsáhlý článek od dr. Ivo 
Bureše mapuje dostupné moderní obvazové materiály, opominuta není geriatrie v pře-
hledovém článku o úloze sestry v geriatrické paliativní péči. Profesorka Dusilová-Sulková 
připravila rozsáhlý článek o hemodialýze, nechybějí výsledky studie FIELD, laboratorní 
okénko na téma cholesterol a mnohé další. 

V prvním loňském čísle jsme slibovali pravidelný rozsah Sestry v diabetologii 32 stran. 
Opět se nám nepodařilo do něj vejít a časopis bude znovu obsáhlejší. Ale kdo by měl srd-
ce odmítnout tak zajímavé příspěvky a taky se pořád něco děje…

Máte motivaci se dále vzdělávat, poznávat nové ve svém oboru, nezůstávat na místě? 
Čtete-li odborný časopis, pravděpodobně ano. V tomto čísle najdete rozsáhlý test, z pe-
ra dr. Heleny Vávrové, jehož pomocí můžete vyzkoušet své znalosti o diabetes mellitus 
1. typu. Je velmi náročný, je možné, že na některé otázky nedokážete odpovědět bez na-
hlédnutí do odborné literatury. Nelekejte se a zkuste jej. Je těžký, dá práci, ale třeba vám 
pomůže zjistit, jak na tom jste, kde jsou vaše mezery, a v neposlední řadě získat srovnání 
se svými kolegyněmi a kolegy. V časopise nenajdete správné odpovědi. Správné odpovědi 
zveřejníme v dalším čísle spolu se statistikou (pochopitelně zcela anonymní) vašich vý-
sledků. Abychom i my přispěli k vaší motivaci, stovce vylosovaných čtenářů, kteří pošlou 
výsledky testu se svou adresou, zašleme jako odměnu knižní publikaci o diabetu.

Ve stejnou dobu jako Sestra v diabetologii vychází i její starší „bratříček“ určený lé-
kařům v diabetologii – první letošní číslo časopisu Kazuistiky v diabetologii. Na jeho 
stránkách najdete tentokrát např. případ pacientky s glykogenózou IIIb, zajímavou ka-
zuistiku použití intragastrického balónku v léčbě obezity, rozsáhlou přílohu věnovanou 
hypertenzi, přílohu Endokrinologie, rozhovory, recenze, zprávy z kongresů…

Předpokládám, že ještě před vydáním druhého čísla Sestry v diabetologii se s někte-
rými z vás budu mít možnost setkat v rámci dubnových Luhačovických dia dní na ses-
terské konferenci. Spolu s výborem Sekce sester ČDS a Diabetologické sekce ČAS jsme se 
rozhodli připravit pro vás mimořádné číslo Sestry v diabetologii. Účastníkům konferen-
ce i všem předplatitelům bude k dispozici v době konání Luhačovických dní a přinese 
souhrny všech posterů i ústních prezentací z této odborné sesterské akce. Reportáž z Lu-
hačovic i vyhodnocení soutěže o nejlepší prezentaci přineseme v květnu na stránkách 
druhého letošního řádného čísla Sestry v diabetologii. 

Všem vám děkuji za vaše ohlasy a těším se na naše vzájemná setkání, aK již osobní 
na odborných akcích, nebo alespoň ta písemná a e-mailová ve vašich námětech, připo-
mínkách a příspěvcích pro časopis.

 Karel Vízner
 šéfredaktor
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Inzulínová léčba u nemocných cukrovkou: 
historie, minulost a současnost

Jindřiška Perušičová
Interní klinika, FN Motol

Kapitola inzulínové léčby v diabetologii se začala psát 11. lednem 1922, kdy byl 
prvně podán extrakt ze zvířecí slinivky břišní nemocnému chlapci s diabetes mel-
litus 1. typu a tento 13letý hoch byl v historii prvním diabetikem, kterému inzulín 
zachránil život. Za objev inzulínu byla právem udělena v roce 1923 autorům Nobe-
lova cena za lékařství.

I. část: historie

Inzulínoterapie

Farmaceutické firmy okamžitě pochopi-
ly závažnost objevu inzulínu a již v roce 
1922 začala v USA firma Eli Lilly komerčně 
inzulín vyrábět pod názvem Iletin. O nece-
lý rok později byla v Evropě následována 
firmou Novo. Zajímavý a často opomíje-
ný je údaj o roku 1926, kdy byla zahájena 
výroba inzulínu u nás (v Ústí nad Labem) 
firmou Norgine. V Léčivech byla zahájena 
výroba inzulínu později, v roce 1947.

Krystalický inzulín,
Protamin-Zn-Inzulín

Zpočátku byly všechny inzulínové pre-
paráty značně nečisté a v porovnání se 
současnými přípravky i málo účinné. Nic-
méně zlepšováním izolačních postupů 
docházelo ke zlepšení aplikačního inzu-
línu. V roce 1925 byl izolován krystalic-
ký inzulín, což byl v historii první bílko-

vinný hormon připravený v krystalické 
formě. Ale ani krystalizací, ani přidáním 
zinku a další rekrystalizací se nepodaři-
lo z roztoku odstranit bílkovinné látky 
hmotností podobné inzulínu (komerční 
inzulíny obsahovaly 3  –  6 % těchto látek). 
Pro nemocné s diabetes mellitus 1. typu 
byl krystalický inzulín vítanou novinkou, 
protože umožnil aplikaci 3  –  4 dávek den-
ně (proti 8  –10 nutným dávkám původ-
ního inzulínu).

Rok 1936 byl v tomto směru ještě vět-
ším usnadněním života s inzulínem, pro-
tože H. C. Hagedornovi se podařilo vyvi-
nout Protamin-Zn-Inzulín (protamin = 
bílkovina z mlíčí mořského lososa) a vý-
znamně tak prodloužit dobu působení 
inzulínu. Zatímco protamin inzulín (pů-
vodně pod názvem isophan) a v Evropě 
nepříliš oblíbený globin-inzulín se příliš 
dlouho v léčbě diabetiků neuplatnily, in-
zulín NPH (Neutral-Protamin-Hagedorn), 
ve kterém jsou protamin a zinek vázány 
v neutrálním pH, užíváme jako náhradu 
bazální produkce inzulínu dosud. Odha-
lení mechanismu, kterým zinek působí 
v inzulínovém roztoku, umožnilo navrh-
nout a uskutečnit výrobu různě dlouze 
působících inzulínů (podle velikosti krys-
talů): Semilente s trváním účinku 10  –14 
hodin, Ultralente s účinkem 28  –  34 ho-
din. Smícháním 3 částí Semilente a 7 
částí Ultralente byl získán nejoblíbeněj-
ší dlouze působící inzulín – Lente. His-
torie inzulínové éry má ještě jednu No-
belovu cenu, kterou obdržel v roce 1958 
F. Sanger za dešifrování chemické struk-
tury inzulínu.

60. a 70. léta minulého 
století

V 60. letech a začátkem 70. let již byly 
na trhu inzulíny s různou délkou trvání 
účinku, které umožňovaly individuálně 
upravovat strategii inzulínové terapie 
podle potřeb (a někdy i přání) nemocné-
ho. Nicméně inzulínová léčba byla stále 
provázena určitým procentem nepříjem-
ných alergických místních reakcí, lipo-
dystrofických ložisek v místech vpichů 
(výjimečně i celkových reakcí), za které 
byly odpovědné „neinzulínové“ příměsi 
v inzulínových preparátech. Farmaceu-
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F. G. Banting (lékař) a Ch. H. Best (student) a jejich pokusný pes
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tický a chemický průmysl se snažil vy-
vinout cesty, jak zbavit inzulínové pre-
paráty nepotřebných a alergizujících 
příměsí. V roce 1977 se objevil na trhu 
první čištěný inzulín pod názvem (s před-
ponou) PUR inzulíny, které byly zbaveny 
části „nečistot“ chromatografickou me-
todou. Následovaly nově vypracováva-
né metody chromatografického čištění 
(„molekulární síX“) a gelová filtrace. Vý-
znamný posun v odstranění zbývajícího 
„balastu“ přinesla metoda chromatogra-
fického čištění na iontoměničích, jejímž 
konečným produktem byly MC inzulíny 
– monokomponentní inzulíny, které sice 
neobsahovaly pouze jednu komponentu, 
vlastní molekulu inzulínu (jak by název 
napovídal), ale dezaminovaných částí 
proinzulínu a dalších bílkovinných pří-
měsí bylo podstatně menší množství. Ten-
to inzulín byl provázen významně nižší 
incidencí alergických reakcí, bolestivých 
aplikací i nepravidelných vstřebávání
z místa vpichu.

V této době již 
bylo zřetelné, že 
ze dvou používa-
ných zdrojů výro-
by inzulínu – slini-
vek břišních vepřů 
a hovězího dobyt-
ka – je pro lidský 
organismu přija-
telnější MC vepřo-
vý inzulín.

A v tomto místě 
vlastně končí prv-
ní éra inzulínové 
léčby – éra zvíře-
cích inzulínů. 

Pozdnímu a novému období v léčbě in-
zulínem bude věnován II. a III. díl seriálu 
o inzulínech. 

Vyvíjely se nejen inzulínové 
preparáty, ale také způsoby 
aplikace

Původně si musel každý diabetik vy-
vařovat před aplikací nejprve kovovou 
stříkačku a jehly, později skleněné stří-
kačky. Při opakovaných aplikacích den-
ně to byla jistě činnost značně časově 
i technicky náročná. Vývoj jednorázo-
vých stříkaček (na jedno použití) a poz-
ději stříkaček s pevně zabudovanou in-
jekční jehlou významně usnadnily život 
nemocným. Stříkačky přímo určené na 
aplikaci inzulínu, to znamená s kalibrací 
dílků na počet jednotek inzulínu, byly 

dalším momentem modernizace apli-
kační techniky. 

Cíle inzulínové léčby
Nebyly vždy takové, jak je známe dnes 

– přiblížení se co nejfyziologičtějšímu 
dodávání inzulínu u nemocných s chy-
bějící endogenní sekrecí inzulínu.

V časné postinzulínové éře nebyly zná-
my chronické komplikace jako následek 
chronických hyperglykémií: diabetické 
mikroangiopatické a makroangiopatic-
ké komplikace, které se vyvíjejí až po 
několikaletém onemocnění diabetem. 
Hlavním cílem léčby bylo normální pro-
spívání dětských i dospělých diabetiků 
bez hubnutí, subjektivních potíží a hy-
perglykemických komat, s maximálním 
omezením nepříjemných hypoglykémií. 
Přítomnost mírné glykosurie (do 20 g za 
den) byla považována za vítanou preven-
ci hypoglykemických epizod. Počet nut-

ných dávek inzulí-
nu byl redukován 
na minimum zajiš-
Xující tyto cíle. Ná-
zory na současně 
dodržovanou die-
tu se také lišily – 
od velmi přísných 
dietních opatře-
ní k liberalizova-
né dietě.  Pouze 
malá část lékařů 
zastávala názor, 
že kontrola diabe-
tu musí být strikt-
ní, aby mohlo dojít 

k uzdravení slinivky břišní poškozené 
hyperglykémií. 

Až ve 40. letech se ukázalo, že prognó-
za dětí s diabetem léčeným inzulínem 
je mnohem vážnější, než se očekávalo. 
Prvně byly odhaleny známky diabetické 
retinopatie a neuropatie! 

Švédská studie z Malmö (z roku 1960), 
která sledovala frekvenci diabetické reti-
nopatie po 15 letech života s cukrovkou 
a inzulínem, zjistila, že zatímco v letech 
1922  –1935, tedy v době se striktní die-
tou a nutností mnohonásobných vpichů 
inzulínu s cílem léčby aglykosurie, mělo 
retinopatii 9 % nemocných, v letech 
1935  –1945, kdy došlo k uvolnění diety 
a redukci vpichů inzulínu byla prevalen-
ce retinopatie 61 %. 

O tom, co přinesla „pozdní éra“ postin-
zulínová, si povíme ve II. dílu.

Objevení inzulínu a zavedení 
do léčby rozdělilo historii 
diabetologie na:
PREINZULÍNOVOU epochu 
a POSTINZULÍNOVOU epochu, 
která má tato období:
a) časné – PUR inzulíny a MC 

inzulíny
b) pozdní – HM inzulíny
c) nové – inzulínová analoga
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Neuropatie

Patofyziologie a terapie 
neuropatické bolesti

Richard Rokyta
Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 
3. lékařská fakulta UK, Praha

Neuropatická bolest je způsobena primárním poškozením periferního nebo cen-
trálního nervového systému. Liší se od bolesti nociceptivní, která začíná na peri-
ferních nocisenzorech, zatímco neuropatická bolest vzniká až v průběhu vedení 
bolesti nervovým systémem. Někdy je také zahrnuta pod širší pojem neurogenní 
bolest; neuropatická bolest se v české literatuře používá více pro periferní nervový 
systém. Pro bolesti centrálního původu se používá výraz centrální neurogenní bolest 
nebo centrální bolest. 

s akcentem na neuropatickou bolest u diabetiků

Periferní neuropatické 
bolesti 

U periferních neuropatických bolestí 
jde o postižení nervových vláken, která 
vedou bolest. Periferní nervová vlákna, 
na kterých začíná vedení bolesti, jsou 
nemyelinizovaná vlákna typu C a slabě 
myelinizovaná vlákna typu Aδ. Tyto změ-
ny jsou provázeny různým typem boles-
tí: při dráždění vláken C vznikají výboje 
a objevuje se souvislá pálivá bolest. Vý-
boje ve vláknech Aδ jsou zdrojem ostré, 
řezavé bolesti. 

Jak vznikají tyto bolesti? Jedná se o po-
ruchy čití, nejčastější je hypestezie – sní-
žené čití, ale může být přítomna i hyperes-
tezie – zvýšené čití spolu s hyperpatiemi. 

Vznikají abnormální bolestivé reakce na 
opakované bolestivé podněty. Často se ob-
jevuje také alodynie, což je situace, kdy se 
objevuje bolest na podnět, který ji běžně 
nevyvolává. „Klasická“ je mechanická alo-
dynie, která vzniká dráždivým dotykem, 
a chladová alodynie na základě chlado-
vých podnětů. Společným jmenovatelem 
je zvýšení neuronální hyperexcitability 
(zvýšená dráždivost) a tím vzniká senzi-
tizace nervových struktur. Senzitizace je 
zcitlivění, kdy i na normální podněty se 
zvyšuje citlivost odpovědí. Klinickým pro-
jevem lokální hyperexcitability je rozvoj 
mechano, termo- nebo chemosenzitivity 
v místech poškození. Hyperexcitabilita 
se dá prokázat i histologicky. Objevuje se 
pučení nových výběžků nervových vláken 

neboli sprouting. Tím se přibližují nervo-
vá vlákna k sobě. Nastává efapse, což je 
přeskakování vzruchu mezi vlákny v jejich 
průběhu „cross-talk“. Příčinou hyperexci-
tability u primárních aferentních vláken 
je postižení iontových kanálů především 
sodíkových. Tuto situaci nazýváme kana-
lopatie. Existuje velké množství podtypů 
sodíkových kanálů. Jsou to napěXově zá-
vislé sodíkové kanály, což znamená, že 
jsou řízeny změnami napětí. Kanály jsou 
citlivé na tetrodotoxin (toxin z ryb Tetro-
dox, k nimž patří i ryba Fugu, která způ-
sobuje časté smrtelné otravy v Japonsku). 
Kromě sodíkových kanálů jsou ovlivněny 
ještě kanály vápníkové a draslíkové. To vše 
mění excitabilitu. Vzniká hyperexcitabili-
ta a tím i bolest. Tyto procesy jsou bohu-
žel většinou fixované zejména procesem 
sproutingu a efapse, proto se velmi těžko 
odstraňují. Proto jsou také polyneuropa-
tie obtížně léčitelné zejména v průběhu 
nervových vláken. 

Procesů, které se podílejí na 
vzniku a intenzitě neuropatické 
bolesti, je velké množství

Centrální nervový systém reaguje na 
bolestivé dráždění centrální senzitizací. 
Ta začíná již v zadních rozích míšních, 
kde jsou receptory, které přenášejí bolest: 
NMDA receptor (N-methyl-d-aspartátové 
receptory), AMPA receptory (receptory 
aminopropionové kyseliny). Celá gluta-
mátergní transmise je zvýšena, proto se 
zvyšuje excitabilita a vzniká neuropatie. 
Poškození periferního nervového vlák-
na zvyšuje dráždivost míšních neuronů 
a provazců; tomuto fenoménu se říká 
wind up. Nemáme pro něj český výraz, 
je to jakási senzitizace („zprůvanění“). 
V centrálním nervovém systému začíná 
v míše a pokračuje v mozku; vzniká i sy-
naptická reorganizace v zadních rozích 
míšních, ale i ve vyšších etážích mozku. 
Procesů které se podílejí na procesu neu-
ropatické bolesti je velké množství.

Polyneuropatie doprovází mnoho 
chorob, výrazná je zejména 
u diabetes mellitus

Příčiny, proč se zrovna u diabetu vysky-
tuje polyneuropatie, jsou velmi intenziv-
ně studovány. Existuje model na hlodav-
cích, zejména myších a potkanech. Těm se 
vstříkne streptozocin a vyvolá se tím peri-
ferní polyneuropatie. Polyneuropatie jsou 
obtížné léčitelné. Například neopioidní 
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Neuropatie

analgetika (nesteroidní analgetika a anal-
getika-antipyretika) nepůsobí na tento typ 
bolesti. Sníženou účinnost mají také opi-
oidní analgetika, 
proto se podávají 
v silných dávkách, 
které ale působí 
spíše centrálně. Ne-
tlumí neuropatic-
kou bolest specific-
ky na periferii, ale 
tlumí ji na vyšších 
etážích. Proto se 
používají některé 
jiné látky, přede-
vším blokátory so-
díkových kanálů, 
ale i kanálů kalciových a draslíkových. 
K nim patří lokální anestetika, antiepi-
leptika a tricyklická antidepresiva. Z lo-
kálních anestetik se v současnosti velmi 
rozšířil lidokain ve formě lidokainových 
náplastí (Lidoderm), ty se v současné době 
považují za jednu z nejúčinnějších forem 
terapie periferní neuropatické bolesti. 
Z antiepileptik je účinný lamotrigin, který 
blokuje napěXově závislé sodíkové kanály, 
dále gabapentin a pregabalin, které zesilu-
jí účinek GABA (gamaaminomáselné kyse-
liny), což je inhibiční (tlumivá) látka v cen-
trálním nervovém systému. Lamotrigin 
kromě blokády napěXově řízených sodí-
kových kanálů blokuje rovněž N-typ váp-
níkových kanálů a uvolňování excitačních 
aminokyselin. Blokádu sodíkových kanálů 

působí také topiramat. Tricyklická anti-
depresiva se podílejí na blokádě sodíko-
vých a vápníkových kanálů a mají účinek 

i na α–adrenergní 
receptory a tlumí 
bolest v případech, 
u kterých je velmi 
výrazný podíl sym-
patiku nebo senzi-
tizace na katecho-
laminy. Rovněž tak 
antagonisté NMDA 
receptorů (např. 
ketamin) potlačují 
u neuropatií spon-
tánní bolest, dále 
alodynii vyvolanou 

mechanickými podněty a hyperalgezii. 

Centrální neurogenní bolesti 
Jsou prozkoumány méně podrobně než 

periferní neuropatické bolesti. Výraznou 
složku u nich představuje emoční kom-
ponenta. Jsou to především talamické 
bolesti, poruchy aferentace a fantomo-
vé bolesti. 

Zásady farmakoterapie: 
kombinovaná a časná

Vysvětlení různých neuropatických 
(neurogenních) bolestí je velmi složité 
a přestože je jejich patofyziologický me-
chanismus různý, farmakoterapie je vel-

mi podobná. Důležité je, že využíváme 
kombinovanou terapii z několika lékových 
skupin. Především se uplatňují antide-
presiva, ale nikoliv antidepresiva ze sku-
piny SSRI a SNRI, která jsou velmi málo 
účinná. Z antiepileptik jsou velmi dobře 
účinná antikolvulziva – karbamazepin, 
gabapentin, pregabalin, lamotrigin a ky-
selina valproová. Často se používají také 
opioidní analgetika, ale zde je potřeba 
používat, jak už bylo zmíněno, poměrně 
vysokých dávek. 

Podobný způsobem se léčí i periferní 
neuropatie a polyneuropatie u diabetiků. 
Důležité je začít s léčbou co nejdříve, aby 
nevznikla chronifikace bolesti.
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Kontakt
richard.rokyta@lf3.cuni.cz

I když je neuropatická bolest 
velmi svízelně léčitelná a velice 
krutá, přesto poznání její 
patofyziologie a z ní vyplývající 
cílená farmakoterapie skýtají 
určitou záruku, že i v mírnění 
a odstraňování této bolesti 
bude zaznamenáván stálý 
pokrok.
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Diabetes mellitus
a mykózy

Sylvie Špitálníková
Interní oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod

Dermatologie

Mykotické infekce kůže a povrchových sliznic patří k nejčastějším infekčním cho-
robám postihujícím diabetiky. Přestože většinou nevedou k celkovému onemocnění, 
nelze v žádném případě jejich diagnostiku a léčbu podceňovat.

Dermatofytózy a onychofytózy jsou 
u diabetiků hlavně na dolních končeti-
nách velmi frekventované. Poškozují kož-
ní kryt a bývají vstupní branou bakteriální 
infekce. Ta může vést ke vzniku syndromu 
diabetické nohy, což je závažná komplika-
ce, která může skončit i amputací.

Významnou roli hraje 
poškození imunitních 
procesů

Onemocnění způsobená mikroskopic-
kými houbami patří mezi nejrozšířenější 
infekční choroby vyskytující se v naší po-
pulaci. Jejich incidence výrazně stoupá. 
Mykotické nákazy se vyskytují u lidí kaž-
dého věku i pohlaví. Původce houbových 
infekcí dělíme z klinického hlediska nejlé-
pe do čtyř skupin: dermatofyty, kvasinky, 
dimorfní houby, oportunní (příležitostně 
patogenní) houby.

Významnou roli v rozvoji mykotické in-
fekce kůže, sliznic a vnitřních orgánů hrají 
faktory poškozující obranyschopnost or-
ganismu či narušující přirozenou rovno-
váhu mikroflóry lidského těla. K těmto 
faktorům patří dlouhodobá léčba korti-
koidy, cytostatiky, širokospektrými anti-
biotiky, z chorob je to především diabetes 
mellitus, maligní onemocnění, stavy po 
transplantaci orgánů atd. Zvýšená hladina 
cukru v krvi nepříznivě ovlivňuje funkci 
imunitního systému, proto se s onemoc-

něními vyvolanými mikroskopickými hou-
bami u diabetiků setkáváme velmi často. 
Poruchy periferní cirkulace jsou také ri-
zikovým faktorem pro vznik mykotické 
infekce, stejně jako macerace kůže. Nelze 
vyloučit, že se na frekvenci výskytu my-
kóz u diabetiků podílejí také poruchy ke-
ratinizace. V tomto článku bych se ráda 
věnovala infekcím, které jsou způsobeny 
dermatofyty. Jsou to vláknité mikrosko-
pické houby s parazitickým vztahem ke 
keratinu kůže, vlasů, nehtů. Nejrozšíře-
nějším mykotickým onemocněním dia-
betiků jsou tinea pedis a tinea unguinum 
vyvolané dermatofyty z rodu Trichophyton 
a Epidermophyton.

Tinea pedis 
Můžeme odlišit tři formy: 

• Intertriginózní
Postižení je viditelné hlavně v meziprs-

tí, kde vidíme ragády, jemně se olupující 
kůži, někdy až bělavou macerovanou ma-
sivně se olupující kůži. 

• Skvamózně-hyperkeratotická
Tato forma se projevuje na hranách cho-

didel a na patách hyperkeratotickou kůží 
s ragádami, které mohou být bolestivé. 

• Vezikulózní
Na nohou vidíme hlouběji uložené 

puchýřky s čirým či následně zkaleným 
obsahem. V okolí nacházíme mírné za-
rudnutí a olupující se kůži. 

Tinea unguinum
Infekce nehtové ploténky se vyskytují 

nejvíce u diabetiků a pacientů se špatným 
prokrvením dolních končetin. Dermatofy-
ty jsou obvyklým původcem tohoto one-
mocnění. Nejdříve infikovanou částí nehtu 
je distální subunguální oblast nehtu, kde 
vznikne plísňová hyperkeratóza. Tak do-
chází k nadzdvihnutí volného okraje neh-
tové ploténky. Ploténka se zakaluje a barví 
do šeda až hnědozelena. Na této změně se 
může již podílet přidružená mikrobiální 
flóra. Nehet se drolí, rozpadá, až se nako-
nec obnaží nehtové lůžko. Onychofytóza 
může mít i jiné formy, které mají trochu 
jiný klinický obraz. Ty se ale vyskytují da-
leko vzácněji.

Terapie
Je vhodné provést kultivaci a podle je-

jího výsledku vybrat co nejúčinnější an-
timykotikum. 

Problémem této léčby je narůstající 
rezistence proti antimykotikům, proto 
je nutné tyto preparáty střídat. Léko-
vou formu volíme podle formy mykó-
zy a lokalizace chorobných projevů. Do 
meziprstí, na ragády, případně puchýř-
ky použijeme roztoky. Pokud je zhoršené 
prokrvení postižené oblasti, vyhneme se 
aplikaci alkoholových roztoků – mohlo 
by dojít ke vzniku nekrózy. Keratolytic-
ké masti se používají k léčbě hyperker-
atotických a vezikulózních forem. Léčba 
bývá dlouhodobá. V těžších případech je 
indikováno podání atimykotik vnitřně. 
Jestliže dojde k následné bakteriální in-
fekci, je nutné podat širokospektrá an-
timykotika. Nedílnou součástí terapie je 
dezinfekce obuvi jednou týdně antimy-
kotickým sprayem nebo jinou účinnou 
dezinfekcí a vyvářka, případně dezinfek-
ce ponožek, například jejich vymáchání 
v octové vodě. 

Terapie
U starších pacientů mykotické infekce velmi často recidivují, proto je velmi účelná dlouhodobá zevní terapie a přísné do-
držování preventivních opatření. Velmi významným faktorem, ovlivňujícím vznik a průběh infekce, je také dobrá kompen-
zace diabetu.
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Léčba onychofytózy je ještě dlouhodo-
bější, až 6 měsíců, vyžaduje velkou trpě-
livost ze strany nemocného i ošetřujícího 
zdravotního personálu. Ablace nehtů se 
pokud možno vyvarujeme. 

Prevence
Vzniku nebo recidivám mykóz na no-

hou se dá zabránit při striktním dodržo-
vání následujících zásad. Jestliže se plís-
ňová infekce zhojí, pokračujeme v léčbě 
nejméně další dva týdny. Místa, která 
byla onemocněním postižena, dezinfiku-
jeme 2–3krát týdně nebo na ně nanáší-
me antimykotika 2–3krát týdně. Vhodné 
jsou také koupele v hypermanganu. Po 
koupeli nohy důkladně osušíme, zejmé-
na meziprstí. Užitečné je i použití antimy-
kotických zásypů proti potivosti nohou. 
Důležité je používání obuvi z přírodních 
materiálů, například kůže, plátna. Toto 
doporučení se týká i ponožek, které by 
měly být bavlněné či vlněné. Je nezbytné 
omezit na minimum možnost reinfekce, 
například používání cizí domácí obuvi, 
hygienických potřeb. Rizikové bývají také 
návštěvy společných hygienických zaříze-
ní, například plovárny, sauny.

Kontakt
spitalnikovasylvie@seznam.cz
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1. Které z uvedených skupin jsou riziko-
vé pro onemocnění mykózami:
a) děti
b) diabetici
c) pacienti léčení vysokými dávkami 
kortikoidů
d) nemocní s malignitami
e) pacienti po transplantacích orgánů

2. Vznik mykóz podporuje:
a) macerace kůže
b) špatné periferní prokrvení
c) neuropatie
d) dobrá kompenzace diabetu

3. Vláknité houby (dermatofyta), které 
nejčastěji vyvolávají infekce u diabe-
tiků jsou:
a) rod Trichofyton
b) rod Epidermofyton
c) rod Corynebacterium
d) rod Piedraia

4. Jaké jsou nejčastější klinické projevy 
infekcí dermatofyty u diabetiků:
a) tinea unguinum
b) tinea pedis
c) pityriasis versicolor
d) favus capillitii scutularis

5. Mykotické infekce způsobené vlákni-
tými houbami se obvykle přenášejí:
a) přímým stykem s chorobnými ložis-
ky nemocného
b) půjčováním oděvů, ručníků, ložní-
ho prádla
c) půjčováním obuvi
d) ve sprchách, saunách, bazénech, ne-
mocnicích
e) prostřednictvím jiných hygienických 
pomůcek, např. pemza, nůžky apod.

6. Proč jim musíme u diabetiků věno-
vat zvýšenou pozornost a neprodleně 
je léčit:
a) obvykle generalizují
b) jsou bolestivé
c) mohou se stát vstupní branou bakte-
riální infekce, a tím ohrožují diabetika 
závažnými komplikacemi
d) velmi svědí

7. Tinea pedum vyvolanou dermatofyty 
lze zaměnit s:
a) trofickými defekty
b) otlaky a kuřími oky ve 4. meziprstí
c) erytrasma
d) bakteriální infekcí (stafylokoky, strep-
tokoky, Psedomonas)
e)  kandidózou

Lze vybrat více správných možností.

Test:
Správné odpovědi: 1. b, c, d, e; 2. a, 
b; 3. a, b; 4. a, b; 5. a, b, c, d, e; 6. c; 
7. a, b, c, d, e.
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Rozdělení a základní 
přehled moderních 
obvazových materiálů
Ivo Bureš
Geriatrické centrum Krajské nemocnice Pardubice
Ústav zdravotnických studií, Univerzita Pardubice

Ideální obvaz by měl omezovat ztrátu tělní tekutiny, minerálů a zároveň umožnit 
odstranění nadměrné exsudace, odstranit toxické produkty vznikající v ráně. Měl 
by také umožnit výměnu plynů, udržet optimální teplotu, ochránit ránu před infek-
cí, zabránit vstupu mikroorganismů. Takovýto obvaz musí být přirozeně netoxický, 
musí být dobrá snášenlivost mezi ránou a obvazem, nesmí dojít k poškození tkáně 
při výměně obvazu. Důležité je i ekonomické hledisko – příznivý poměr mezi cenou 
obvazu a jeho efektem. Nároky na ideální obvaz jsou tak velké, že universální obvaz 
zatím neexistuje.

Historický vývoj obvazových 
materiálů 

Do šedesátých až sedmdesátých let 
dvacátého století se používala při převa-
zech a terapii ran hlavně gáza. Z dneš-
ního pohledu víme, že gáza má řadu ne-
dostatků, a to jak suchá, tak napuštěná 
určitými mastmi. Adheruje ke spodině 
rány, přisychá k ní a její přischlá vlákna 
při převazech způsobují bolest a poško-
zují granulační tkáň, která má tendenci 
rychle vrůstat do struktury gázy. Při sun-
dávání těchto obvazů se tvoří aerosol ob-
sahující bakterie, které se tak šíří do oko-
lí, což přispívá k rozšíření infekce.

Ve výše uvedené době se objevily prá-
ce, které prokázaly, že vlhké optimál-
ní prostředí urychluje hojení přibližně 
o třetinu. Na trhu se postupně objevo-
vala terapeutická krytí s určitými vlast-
nostmi, která se snaží udržet adekvátní 
vlhkost a podmínky pro dobré hojení de-
fektů. Tato krytí, pokud jsou dobře apli-
kována, respektují dané prostředí v ráně. 
Respektují fázi rány. Jejich další výhoda 
je v tom, že neadherují ke spodině rány, 
a tak na rozdíl od gázy, výrazně snižují 
bolestivost převazů.

Na konci devadesátých let minulého 
století se již začala objevovat krytí, která 
nejenom respektují fázi rány, ale přímo 
modulují terapeutický proces, aktivně 
ho ovlivňují. Zasahují do buněčných ak-
tivit. Ovlivňují například enzymy, které 
zodpovídají za udržování zánětu (prote-

ázy), zvyšují přítomnost růstových fak-
torů. Další terapeutické postupy vznikají 
v oblasti bioaktivního inženýrství, vyu-
žití kmenových buněk, vytvoření nové 
kůže apod. 

Správná volba krytí – základ 
úspěšné terapie

Z tohoto pohledu je jasné, že fázové 
hojení je nepodkročitelný postup při 
moderní léčbě ran. Protože existují rány 
různé etiologie, různé lokalizace a v růz-
ných fázích, je na trhu celá řada skupin 
terapeutických krytí, která jsou určena 
pro danou situaci. Z hlediska profitu pro 
pacienta je zatím využití těchto obvazů 
relativně nízké. Tomu napomáhá často 
nedokonalý odhad rány, nedokonalá zna-
lost či přecenění možnosti obvazu a tím 
nevhodná volba krytí. 

1. Kontaktní neadherentní obvazy

Adaptic (Johnson & Johnson), Atrauman, 
Grassolind (Hartmann-Rico), Dermanet (De-
Royal), Jelonet (Smith & Nephew), Lomatuell 
H (Lohmann-Rauscher), Mepitel (Mölnlycke), 
N-A Ultra Dressing (Johnson & Johnson), Te-
gapore (3M), Tricotex (Smith & Nephew) 

Tyto obvazy nahrazují krytí charakte-
ru mastného tylu. Brání po určitou dobu 
přilnutí obvazu k ráně a tím poškození 
spodiny. Jsou vyrobeny z bavlněných či 
viskózních vláken nebo z nylonového ma-
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teriálu. Některé jsou impregnovány mastí 
většinou indiferentní. Tato krytí jsou po-
rézní, a tak umožňují volnou pasáž ex-
sudátu a zpětně prostupnost pro lokálně 
aplikovaná léčiva. Chrání granulační tkáň 
a dovolují oplach, nevytvářejí ale bakte-
riální bariéru. Neabsorbují, a proto vyža-
dují savé sekundární krytí. Ta krytí, která 
jsou impregnována mastí, by neměla být 
na ráně většinou déle než 24 hodin, pro-
tože potom hrozí přilepení. Ale například 
silikonová krytí mohou zůstat na spodině 
i několik dní.

Hlavní oblastí využití jsou povrcho-
vé rány, abraze, krytí sutur, popáleniny. 
U hlubokých defektů je použijeme hlavně 
tam, kde je potřeba aplikovat na spodinu 
další látky a oddělit ji od savého sekun-
dárního krytí.

Alldress (Mölnlycke), Covaderm plus (De-
Royal), Melolin (Smith & Nephew), Release 
(Johnson & Johnson)

Jedná se o kontaktní neadherentní ob-
vazy, které mají sekundární krytí. Vhodné 
jsou zejména u plošných čistých defektů, 
kde chceme podpořit epitelizaci a kde se 
snažíme udržet optimální vlhkost. Někdy 
se používají jako sekundární krytí, napří-
klad na gely z tub.

2. Antiseptické obvazy

Bactigras (Smith & Nephew), Braunovidon 
(Braun), Ialugen Plus (IBSA), Inadine (John-
son & Johnson)

Svou stavbou jsou podobné výše uvede-
né skupině. Jsou také vyrobeny z netkané-
ho porézního materiálu, který je impreg-
nován antimikrobiální látkou, jež určuje 
spektrum účinku. Obvazy mají velmi širo-
ké pole použití pro různé typy ran a pro 
různé fáze hojení. Využívají se v profylaxi 
a terapii lokální infekce. Používají se od 
drobných poranění, oděrek, defektů u dia-
betické nohy, přes popáleniny až po deku-
bity či bércové vředy. U posledních dvou 
však toto krytí zvolna ztrácí význam. Čas-
to je totiž nahrazuje terapeutický obvaz 
se stříbrem. Rána, na kterou aplikujeme 
antiseptické krytí, ale nesmí příliš sekre-
tovat, protože tak dojde k rychlému vypla-
vení účinné látky a krytí ztrácí svůj smysl, 
ránu můžeme i zhoršit. Zde by měla být 
dodržována zásada výměny maximálně za 
24 hodin. Jednotlivá krytí se liší svým an-
timikrobiálním působením. Největší spek-
trum účinku pokrývají materiály s jódem. 

Po spotřebování antiseptické látky dochá-
zí k zbělení obvazu a to je indikátorem 
k výměně. Nejčastěji používaný takovýto 
obvaz je Inadine, který obsahuje povidon 
jód. U ran, kde infekce není tak masivní 
a rána sekretuje málo, někdy vede krytí 
s jódem k vysušení spodiny. Zde můžeme 
s dobrým terapeutickým i ekonomickým 
efektem použít například Bactigras, který 
je napuštěn chlorhexidinem. Jen pro upo-
zornění – několikrát se nám stalo, že ošet-
řující lékař či sestra aplikovali na ránu ne-
jen antiseptický obvaz, ale i jeho ochranné 
krytí, které se musí sundat. Je potřeba ty, 
kteří neumějí s těmito materiály pracovat, 
na uvedený „detail“ upozornit. 

3. Obvazy s aktivním uhlím 

Actisorb Plus (Johnson & Johnson), Askina 
Carbosorb (Braun), CarboFlex (ConvaTec), 
Carbonet (Smith & Nephew), Vliwaktiv (Loh-
mann-Rauscher)

Jsou složeny z tkaniny, která obsahuje 
aktivní uhlí, na něž se adsorbují produk-
ty rány a mikroby. Používají se zejména 
pro silně exsudující, infikované rány. Lze 
je s úspěchem použít i na rány osídlené 
kvasinkami. Svými vlastnostmi jsou ideál-
ní k úvodní terapii povleklých a zapácha-
jících defektů – dekubitů, vředů, píštělí, 
rozpadlých tumorů. Ránu čistí a výrazně 
redukují zápach. Antimikrobiální efekt se 
projevuje zejména u Actisorbu, neboH ten 
obsahuje stříbro. Protože Actisorb nemá 
absorbční schopnosti, je nutné ho krýt 
sekundárním krytím. To se mění při vy-
čerpání savých vlastností, třeba i vícekrát 
denně. Samotný Actisorb se mění až po 
vyčerpání své adsorbční schopnosti, kte-
rá se manifestuje například zápachem. Je 
ale vždy lépe vyměnit aktivní uhlí dříve, 
než se zápach objeví. Z počátku, při patr-
né infekci, měníme Actisorb denně a při-
bližně po dvou až čtyřech dnech přechá-
zíme na výměnu po 2  – 3 dnech. Vliwaktiv 
nebo Carbonet, protože mají sekundární 
krytí jako jednu ze svých vrstev, se mění 
při jejím vyčerpání. 

4. Hydrokoloidy 

• plošné
Algoplaque (Urgo), Askina Hydro, Askina 

Biofilm T (Braun), Comfeel Plus (Coloplast), 
GranuFlex Extra Thin (ConvaTec), Hydrocoll 
(Hartmann-Rico), Replicare Ultra (Smith & 
Nephew), Suprasorb H (Lohmann-Rauscher), 
Tegasorb (3M)

• pasty
Askina Biofilm pasta (Braun), GranuFlex 

pasta (ConvaTec), Comfeel pasta (Coloplast)

• zásyp
Comfeel zásyp na rány (Coloplast)

Krytí je tvořeno vrstvou absorbční, kte-
rá je složena z mikrogranulární suspen-
ze přirozených a syntetických polymerů, 
želatiny, pektinu a karboxymetylcelulózy 
a další vrstvou, která propouští plyny, ale 
nikoliv sekret a bakterie. Absorbční vrst-
va, aby působila terapeuticky, se musí se-
kretem měnit v gel. Z toho je patrné, že 
indikací jsou rány secernující, a to středně 
a méně než středně. Samotné hydrokoloi-
dy nepatří na suché rány. Čím více rána 
sekretuje, tím dříve se musí krytí vymě-
nit. Aplikuje se tak, aby obvaz přesahoval 
o 1–2 cm. S délkou přiložení, tak jak se 
pevná koloidní hmota mění v gel, klesá 
permeabilita obvazu pro plyny. Dochází 
k hromadění oxidu uhličitého a mění se 
pH v ráně směrem ke kyselosti. Proto při 
sundání pocítíme kyselý zápach. To není 
důvod ke změně postupu. Hydrokoloid-
ní krytí neadheruje k vlhké ráně. Pokud 
není vyměněno včas (nad defektem vzni-
ká z obvazu puchýř zgelovatělého koloi-
du, který má tendenci se šířit do stran), 
dochází k podtékání hmoty s následnou 
macerací a iritací kůže v okolí. Podle in-
tenzity sekrece může koloidní krytí na 
ráně zůstat v průměru 3  –  4 dny, ale ně-
kdy o den méně či naopak více. Hydroko-
loidní krytí se nedává na rány, které mají 
projevy infekce. Plošné obvazy jsou ur-
čeny pro plošné defekty. Krytí totiž musí 
kopírovat spodinu rány. Pokud je defekt 
hlubší, vyplní se dutina ze dvou třetin 
koloidní pastou – ta má stejné složení zá-
kladní hmoty jako plošný kryt a překryje 
se plošným koloidním obvazem. Sekrecí 
dojde ke zvětšení objemu pasty a ta se 
spojí s plošným koloidem. Po vytvoření 
puchýře se jednoduše hmota sundá celá. 
Při hodně velké sekreci se místo pasty 
do dutiny aplikuje koloidní prášek, který 
se po nasáknutí chová stejně jako pasta. 
Pokud se silné hydrokoloidní krytí použi-
je ve fázi epitelizace, hrozí nebezpečí, že 
vznikající epitel bude při sundávání str-
žen. Pro tyto případy existují hydrokolo-
idní krytí tenká (Granuflex thin, Comfeel 
transparent), která propouštějí ke spodině 
více kyslíku. Ale tím, že jsou tenká, mají 
nižší absorbční schopnost a musí se ně-
kdy měnit dříve než klasický silný koloid. 
Hydrokoloidní krytí můžeme tedy použít 

Hojení ran
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semipermeabilní krycí vrstva z polyureta-
nové folie. Je transparentní, což umožňu-
je vizuální kontrolu rány. Výjimku tvoří 
hydrogelové krytí Viacell. To nemá tuto 
folii pevně uchycenou a pokud ji sundá-
me, jsou vlastnosti gelu stejné z obou 
stran. Proto dojde k rychlejšímu spotře-
bování krytí. Gely v tubách používáme 
hlavně u hlubokých ran nebo když po-
třebujeme pod jiným krytím více zvlh-
čit jen část defektu. Běžně se nanáší cca 
ve vrstvě 0,5  –1cm. Pro zvýšení absorbč-
ních schopností je do některých přidán 
alginát (Nu-Gel, Purilon gel). Některé 
gely v tubách obsahují konzervační pro-
středky (parabeny), které zabraňují růs-
tu bakterií po otevření gelu. Ke sterilním 
gelům na jedno použití není důvod tyto 
konzervační přípravky přidávat. Všech-
ny gely mají společné složení – pojidlo, 
zvlhčovač a vodu. Díky různým poměrům 
a složením se vzájemně liší například ve 
viskozitě, elasticitě, schopnosti hydrato-
vat. Rozdílnost gelů se odráží i v ceně. 
Proto podle stavu spodiny a toho, co od 
gelu očekáváme, volíme z různých dru-
hů. Obdobně jako u koloidních krytí při 
absorbci dochází k snížení pH, a tak bývá 
také někdy při sundání obvazu patrný ky-
selý zápach. Pozor na možnost macerace 
okolí. To musíme včas chránit. IntraSite 
Conformable je gel speciálně nanesený na 
textilní základ. Díky vlastnostem nosiče 
nemusí být vrstva gelu tak silná a využití 
je hlavně u velkých defektů, kdy se dá ve-
lice dobře vytvarovat podle defektu.

6. Pěny, hydropolymery, 
polyuretany

Allevyn Compression, Allevyn Plus Cavi-
ty (Smith & Nephew), Askina Transorbent, 
Askina Touch (Braun), Biatain (Coloplast), 
Cutinova Hydro (Smith & Nephew), Mepilex 
(Mölnlycke), PermaFoam (Hartmann-Rico), 
Suprasorb M (Lohmann-Rauscher), Syspur-
-derm (Hartmann-Rico), Tielle (Johnson & 
Johnson), 3M Foam (3M)

Skupina krytí, makroskopicky charak-
teru pěn, které podporují vlhké hojení.
Velmi dobře se stříhají, tvarují. Do vyčer-
pání svých absorbčních kapacit (určeno 
pro rány až se střední sekrecí) zachová-
vají, na rozdíl od koloidů a gelů, spodinu 
rány čistou, protože se pěny nerozkláda-
jí a nezkapalní a exsudát neuniká. Proto 
velmi dobře chrání okolí defektu. Pokud 
ale zůstane krytí na ráně déle než je jeho 
absorbční kapacita, dochází ke stejnému 

poškození, jaké způsobí již neabsorbují-
cí hydrokoloid či hydrogel. Tyto obvazy 
nesmějí přijít na rány, kde je jen záro-
dek infekce (kritická kolonizace). V tom 
okamžiku dojde rychle k její klinické 
manifestaci. Defekt se zhorší a objeví se 
bolest. Někdy se bolest objeví i u příliš 
suché rány. Toto krytí je většinou tvoře-
no několika vrstvami. Kontaktní vrstva 
(např. u Mepilexu to je silikon) chrání 
ránu a umožňuje absorbci do eventuální 
další polyuretanové vrstvy, která nabobt-
nává, ale nemění svou formu. Zevní vrst-
va je semipermeabilní a umožňuje jed-
nostranný průchod pro plyny a částečně 
vodní páry. Jen Allevyn cavity Plus nemá 
tuto semipermeabilní vrstvu, a je proto 
oboustranně prostupná jednosměrně pro 
exsudát, který se z krytí neuvolní. Proto 
je určena do dutin, rozpadlých jizev, kam 
se vkládá v množství cca 1/2 obsahu duti-
ny. Absorbujícím sekretem se krytí může 
zvětšit až devětkrát a vyplní dobře du-
tinu defektu a tím podporuje granulaci. 
Výměna proběhne buQ po vyčerpání ab-
sorbčních vlastností krytí či při výraz-
ném zvětšení vložené pěny, kdy dochá-
zí k vytlačení krytí z defektu. Přirozeně 
nepočítáme infekci nebo alergickou reak-
ci. Některé pěny jsou mimo standardní 
tloušHku vyráběny i jako tenké. Ty se po-
užívají na méně sekretující rány a spíše 
při epitelizaci. Jiné mají adhezivní okraje 
a nevyžadují jinou fixaci. 

7. Algináty

Algisite M (Smith & Nephew), Askina Sorb 
(Braun), Kalginate (DeRoyal), Kaltostat (Con-
vaTec), Melgisorb (Mölnlycke), Sorbalgon 
(Hartmann-Rico), Suprasorb A (Lohmann-
-Rauscher), Tegagen (3M), Urgosorb (Urgo)

Tyto obvazy jsou vyrobeny jako poly-
mer z hnědých mořských řas, který ob-
sahuje vlákna kalcium alginátu. Při ab-
sorbci exsudátu z rány dochází k výměně 
sodíkových iontů obsažených v exsudátu 
za vápníkové ionty z alginátu. Přitom se 
vlákna alginátu mění v neadherentní gel, 
který udržuje ránu přiměřeně vlhkou. Pro 
svou dobrou absorbční schopnost se po-
užívají na rány se střední až vyšší sekre-
cí. U malé sekrece nemají význam, pro-
tože můžeme použít jiná krytí. Aby totiž 
byla funkční, museli bychom je zvlhčo-
vat. Algináty podporují čištění spodiny, 
ale i granulaci. Někdy je popisován i vliv 
na epitelizaci. Lze je použít na defekty, 
kde je obraz kritické kolonizace, i na po-

téměř na jakoukoli fázi rány, pokud není 
přítomna infekce. Bude-li spodina spí-
še sušší, pomůžeme si aplikací gelu pod 
koloid. S efektem lze hydrokoloidů vyu-
žít k léčbě defektů u diabetické nohy, ale 
i u čistých dekubitů, chirurgických ran 
i menších bércových vředů. 

• hydrofibre
Aquacel (ConvaTec) 

Obvaz ze speciální technologií vytvoře-
ných koloidních tenkých dutých vláken, 
která mají velkou absorbční kapacitu a při 
své přeměně na gel mají schopnost zadr-
žet kromě exsudátu do určité míry i bak-
terie. Přirozeně, pokud je rána infekční, 
tento efekt rychle zmizí. Proto by neměl 
Aquacel přijít na defekty s klinicky patr-
nou infekcí. Díky jeho tvarovým možnos-
tem ho lze použít jak na plošné rány, tak 
do dutin i rozpadlých jizev. Na suché rány 
není vhodný stejně jako ostatní koloidní 
krytí. Pro efekt by se musel zvlhčovat. Tak 
jak postupně gelovatí, dochází ke srážení 
obvazu, a proto je potřeba, aby při aplikaci 
přesahoval alespoň 1– 2 cm. Velice snadno 
se odstraňuje.

5. Hydrogely

• plošné
Hydrosorb (Hartmann-Rico), Suprasorb G 

(Lohmann-Rauscher), Hydrogelové krytí 
(Via cell)

• plošné na textilním nosiči
IntraSite Conformable (Smith & Nephew)

• tuby
Askina Gel (Braun), GranuGEL (ConvaTec), 

Hypergel (Mölnlycke), IntraSite Gel (Smith & 
Nephew), NU-GEL (Johnson & Johnson), Nor-
mlgel (Mölnlycke), Purilon gel (Coloplast), 
Suprasorb G (Lohmann-Rauscher), Tegaderm 
Hydrogel (3M)

Hydrogely jsou obvazy z hydrofilních 
polymerů, které obsahují velké množství 
vody, některé až 90 %. Základní funkcí je 
hydratace spodiny defektu, pomoc v čiš-
tění a v granulaci rány. Indikací jsou ze-
jména defekty s malou sekrecí veškeré 
etiologie. Velmi dobrý efekt mají zejména 
u popálenin, ischemických defektů a de-
fektů u diabetické nohy. Kromě hydratace 
absorbují hydrogely také exsudát z rány. 
Po přiložení gel chladí a tím snižuje bo-
lest. U plošných ran slouží proti pronikání 
mikroorganismů, nečistoty a vody zvenčí 
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vleklou spodinu. U ran s projevy infekce 
si raději opět pomůžeme jiným krytím. 
Algináty také zčásti absorbují zápach 
a mají hemostatický efekt. Dají se apli-
kovat jak na ránu plošnou, tak do rány 
hluboké i podminované. Někteří výrobci 
kromě plošného obvazu vyrábějí alginát 
i ve formě provazců (je jinak utkán). Lépe 
se aplikuje například do podminovaných 
ran. Indikací k výměně obvazu je jeho 
rozbřednutí, ztráta struktury. Zpočátku 
toto krytí většinou měníme velmi často 
(za 1–  2 dny), později, při snížené sekreci 
lze interval prodloužit. Zbylá vlákna a gel 
se z rány odstraní mechanickým očiště-
ním a opláchnutím například fyziologic-
kým roztokem. Algináty vyžadují sekun-
dární krytí aH z řad některých uvedených 
skupin, či jiného savého materiálu.

8. Filmy

• plošné
Askina Derm (Braun), Bioclusive (Johnson 

& Johnson), Hydrofilm (Hartmann-Rico), Me-
film (Mölnlycke), Niko-Derm (Niko), OpSite 
(Smith & Nephew), Optiskin (Urgo), Supra-
sorb F (Lohmann-Rauscher), Tegaderm (3M), 
Transeal (DeRoyal) 

• spray
OpSite (Smith & Nephew), Cavilon (3M)

• tampón
Cavilon (3M)
Tenké, průhledné krytí je vyrobeno 

z polyuretanového filmu. Při přiložení 
adheruje k intaktní kůži, nikoli k ráně. 
Je semipermeabilní, dovoluje propust-

nost pro kyslík, ale popisuje se i pro vod-
ní páry. Přitom působí jako bakteriální 
bariéra a brání eventuální kontamina-
ci rány. Nepropouští ale sekret a nemá 
vlastní absorbční vrstvu, proto nesmí 
přijít na ránu sekretující. Sekret se pod 
filmem hromadí, vede k maceraci a v dal-
ším k poškození rány.

Krátkodobě můžeme použít film i u leh-
ce secernujících ran například jako ochra-
nu před vodou. Lze ho s výhodou použít 
na drobné trhliny zejména papírové kůže 
u starých pacientů, drobné oděrky, nese-
cernující excize. Hodí se také jako sekun-
dární krytí například na gel, kdy potřebu-
jeme k odloučení nekrózy udržet v ráně 
výrazné vlhko. Potom ale musíme včas 
přejít na jiný typ krytí. Filmy lze také po-
užít k fixaci koloidů, pěn, savého sekun-
dárního krytí. Nejrozšířenější je zřejmě 
fixace kanyl. Filmy se vyrábějí také jako 
incizní folie. Někdy se filmy používají 
jako prevence vzniku dekubitů aplikací 
na ohrožená místa. Snižuje se tak riziko 
vznikající třením. V této prevenci s vý-
hodou použijeme nesterilní film v roli či 
ve spreji. Na druhou stranu můžeme ale 
plochou filmu zvýšit střihový efekt, kte-
rý je dalším rizikovým lokálním faktorem 
pro vznik dekubitu. Filmy ve spreji či na 
tampónu (Cavilon) jsou výborné k ochra-
ně okrajů rány před macerací například 
při použití koloidů, hydrogelů nebo tam, 
kde rána hodně secernuje.

9. Obvazy se stříbrem

Acticoat, Acticoat Absorbent (Smith & Ne-
phew), Actisorb Plus (Johnson & Johnson), 

Aquacel Ag (ConvaTec), Atrauman Ag (Hart-
mann-Rico), Calgitrol Ag (Braun), Silvercel 
(Johnson & Johnson), Urgo S. Ag (Urgo)

Jedná se o krytí, která obsahují aktivní 
ionty stříbra. Využívá se jejich bakteri-
cidních a fungicidních vlastností. Většina 
těchto krytí musí být vlhká, aby se ionty 
stříbra uvolňovaly na spodinu defektu, 
jinak se neprojeví antimikrobiální efekt 
krytí. Proto v některých případech, když 
je rána sušší, je nutno obvazy zvlhčovat. 
Lze použít vodu pro injekce či fyziologic-
ký nebo Ringerův roztok. Jen u Acticoatu 
je doporučována pouze aqua pro injek-
ce. Solné roztoky by totiž vedly k rych-
lejšímu vyčerpání stříbra – Acticoat má 
jinak uspořádanou jeho vazbu a po kon-
taktu se sekretem dochází velmi rychle 
k uvolňování stříbra, tím i k rychlému 
účinku. Hlavní indikací některých obva-
zů se stříbrem byly původně popáleniny, 
ale postupně dochází k rozšíření spektra 
využití na ostatní typy defektů. Výrobci 
udávají u všech těchto krytí dlouhodobé 
uvolňování stříbra s účinností řadu dní, 
ale jednotlivé materiály se v délce uvol-
ňování liší. Další faktor ovlivňující využití 
je limitace stability nosné látky, například 
alginátu, hydrofiberu. Po vyčerpání absor-
bčních schopností těchto krytí musí do-
jít také k výměně obvazu. Většina těchto 
krytí nemá klinicky okamžitý efekt a čas-
to se pod obvazem tvoří žlutavé povlaky, 
které se musejí odstraňovat. Ale během 
1–  2 týdnů dojde k vyčištění spodiny a při 
pokračování léčby k výraznému terape-
utickému efektu. Aquacel Ag má stejné 
indikace jako čistý hydrofibre, který sám 

Hojení ran
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o sobě dokáže již určité množství bakte-
rií pohltit, ale díky stříbru může být apli-
kován na rány s projevy infekce, i když 
ne masivní. Musí dostatečně přesaho-
vat okraje defektu, alespoň o 1,5  –  2 cm, 
protože se více sráží než samotný hyd-
rofibre. Délka aplikace je většinou dána 
nikoliv účinkem stříbra, ale stabilitou 
hydrofiberu, která je přibližně o den 
kratší než u čistého Aquacelu. Acticoat 
je určen pro aplikaci i na klinicky mani-
festní infekční rány. Zakapáváním aqou 
(pokud je třeba) udržujeme adekvátně 
vlhkou spodinu. Atrauman Ag má indi-
kaci spíše v povrchních ranách s malou 
sekrecí, podobně jako Urgo S. Ag, který 
je původně indikován na popáleniny. Ur-
go S. Ag velmi dobře kopíruje spodinu 
i v hlubších defektech. Silvercel má vý-
bornou stabilitu nosného materiálu (algi-
nát) danou zvláštní technologií a vydrží 
i na defektu s velkou sekrecí déle. Také 
ho podle potřeby zvlhčujeme. Při výmě-
ně krytí zůstávají často na spodině vlák-
na a musejí se odstraňovat mechanicky. 
Calgitrol se svým vzhledem liší od ostat-
ních krytí se stříbrem. Aplikuje se šedou 

tenkou vrstvou na spodinu rány. Tím, že 
má savou vrstvu polyuretanovou, ukazu-
jí se nám jako indikace k použití hlavně 
rány, kde bychom použili pěnu, ale pro 
infekci nemůžeme.

10. Bioaktivní krytí 

Promogran (Johnson & Johnson)

Jedná se o skupinu krytí, která neje-
nom kopírují potřeby rány, ale už ji i mo-
dulují, částečně ovlivňují. Jsou to krytí, 
která například ovlivňují množství růsto-
vých faktorů či inhibují enzymy vedoucí 
k udržování chronických procesů. U nás 
je zatím na trhu jako první zástupce této 
skupiny Promogran, který je vyroben z 
bovinního kolagenu a celulózy. Inaktivuje 
matrix metallproteázy (MMP), které jsou 
zodpovědné také za udržování chronici-
ty. Z toho plynou indikace pro použití. 
Nyní jsou to hlavně defekty, které jsou 
chronické a nedaří se je dohojit běžným 
krytím, zejména defekty při diabetické 
noze. Velmi dobře se aplikuje, kryjeme 
ho například hydropolymerem (Tielle) 

nebo neadherentním kontaktním kry-
tím, které už má v sobě sekundární sa-
vou vrstvu (jako Release, Melolin apod.), 
ale je možný i jiný způsob krytí. Větši-
nou během dvou dnů již není Promogran 
na spodině patrný a musí být vyměněn. 
Samotný neaplikujeme na infekční rány. 
Zatím musíme nejdříve infekci odstranit 
jiným způsobem. 

 11. Různé

Jedná se o soubor nejrůznějších typů 
krytí, která se liší svými vlastnostmi, 
jsou vyrobena z jiných materiálů, a tak 
jsou nezařaditelné do výše uvedených 
skupin. Některé se ujaly v celé šíři léčby 
a jiné jsou jako doplňková volba. Ale je 
třeba je znát.

TenderWet 24 (Hartmann-Rico) 

Polštářek naplněný polyakrylátem, 
který využívá modifikované, osvědčené 
techniky mokrého čištění a hojení. Po-
stupně uvolňuje Ringerův roztok, kte-
rým se před použitím napouští. Množství 
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potřebného roztoku je napsáno na obalu 
krytí. Umožňuje aplikaci na 24 hodin, ne 
déle, jinak by došlo k vyschnutí spodiny 
defektu, což zabraňuje hojení. Někdy 
se i tak musí doba převazu zkrátit. Kro-
mě normálního sekundárního krytí lze 
TenderWet v určitých případech zakrýt 
i filmem – zejména když se nám nedaří 
jinak udržet vlhko v ráně. Má velkou vý-
hodu jednoduché manipulace s nízkým 
rizikem poškození rány. Lze ho apliko-
vat od fáze čistící až do fáze granulační. 
Je ale vhodnější přejít po nastartování 
hojivých procesů, pokud to jde, na jiné 
typy krytí, aby se převaz nemusel prová-
dět denně. Okraje defektu lze s výhodou 
ochránit proti maceraci filmem. Krytí je 
v různých velikostech a tvarech. 

• krytí kolagenová
Suprasorb C (Lohmann-Rauscher), Catrix 

(Valeant)

Jsou složena z kolagenu, který pomáhá 
tvořit novou tkáň u chronických, nehojí-
cích se defektů. Stimulují zejména granu-
laci, ale i epitelizaci. Suprasorb C je pevné 
krytí, které se vkládá na spodinu a kryje 
se sekundárním obvazem z některých 
výše uvedených skupin (např. koloid, 
neadhezivní krytí, u epitelizujících i fil-
mem). Catrix je prášek, který se do de-
fektu nasype. Není ale rozumné vytvářet 
silnou vrstvu, protože se kolagen nestačí 
zpracovat a vytvoří se silná krusta. Lze 
krýt obdobnými materiály jako pevný ko-
lagen. K výměně krytí přistupujeme po 
spotřebování kolagenu. Většinou zmizí 
do dvou dnů. Záleží na sekreci.

Flamigel, Flaminal, Flaminal Hydro 
(Dahlhausen)

Typ obvazu charakteru gelu, tvořený ky-
selým koloidním polymerem a neaktivní 
složkou (voda, konzervační látky), který je 
schopen hydratovat, a naopak na secernu-
jící ráně absorbovat vodu. Udržuje kyse-
lejší prostředí. Působí částečně baktericid-
ně (záleží na intenzitě infekce). Podporuje 
granulaci i epitelizaci. Při větší sekreci 
se aplikuje Flaminal s obsahem alginátu 
a naopak při potřebě hydratovat se použí-
vá Flaminal Hydro. Jako sekundární krytí 
se používají například savé čtverce či ne-
adhezivní kontaktní krytí se sekundárním 
krytím v sobě (Melolin; Release). U tohoto
typu krytí je ale potřeba častějších pře-
vazů – za jeden až dva dny. Dobrá cena 
umožňuje aplikovat krytí i na rozsáhlé de-
fekty, jako cirkulární bércové vředy. Jedná 
se o velmi dobré krytí na popáleniny. 

Urgotul (Urgo)

Jedná se o krytí, které má některé vlast-
nosti neadhezivního kontaktního krytí 
a některé vlastnosti koloidů. Na mřížko-
vém základě je nanesena lipido-koloidní 
vrstva, která udržuje ránu vlhkou. Obvaz 
neulpívá na ráně, je neokluzivní, a tak vy-
žaduje sekundární krytí. Podporuje gra-
nulaci, ale zejména epitelizaci. Indikací 
jsou hlavně plošné, vygranulované defek-
ty, které potřebují epitelizovat a normální 
koloid by při sundávání hrozil poškoze-
ním epitelu, či díky sekreci by se muselo 
například tenké koloidní krytí měnit den-
ně. Nesmí být přítomna infekce. 

Multidex gel, Multidex powder (DeRoyal) 

Obvaz je ve formě gelu či prášku. Je 
složen z maltodextrinu a kyseliny ascor-
bové. Typ obvazu volíme podle sekrece. 
Tam, kde je velká, použijeme zásyp, kde 
je menší, použijeme gel. Obvaz vyžadu-
je sekundární krytí. Většinou ho pone-
cháváme na defektu 2  –  3 dny. Podporuje 
granulaci, ale i epitelizaci. Působí částeč-
ně protimikrobiálně (na klinicky patrnou 
infekci ho ale nedáváme), je schopen re-
dukovat i zápach.

Hyiodine (Contipro) 
 
Krytí, které se skládá z komplexu ky-

seliny hyaluronové, jodidu draselného 
a jódu. Využívá velmi dobré hydratační 
schopnosti a vlastnosti kyseliny hyaluro-
nové. S výhodou lze aplikovat do rozsáh-
lých defektů například na nasycené gáze, 
ale častěji aplikujeme přímo, a to v silněj-
ší vrstvě (obdobně jako u gelů) a kryjeme 
vhodným sekundárním krytím. Převazy se 
také musejí provádět častěji – za jeden až 
dva dny. Vhodný i u sušších ran, jako jsou 
defekty u diabetické nohy.

Na trhu se jistě budou rychle objevo-
vat další a další krytí. Některá zapadnou, 
některá budou, jak se už ukazuje, vytla-
čovat již zavedené skupiny, protože mají 
či budou spojovat vlastnosti více skupin 
dohromady. K úspěšné léčbě je třeba mít 
základní přehled a znát materiály, s kte-
rými pracujeme, abychom pacientům 
neublížili.

• baktericidní hydroko-
loidní gelové krytí na
popáleniny, chronické
a akutní rány

• inteligentní tvÛrce vlh-
kého prostfiedí - vlhká
terapie

• aktivní a pasivní poly-
mery - schopnost
absorpce i hydratace

• úãinnû kontroluje
mikrobiální
hodnoty v okolí rány,
pH 4,5

• podporuje granulaci a
tvorbu nového epitelu

• hydroaktivní kolo-
idní gel
obsahující algináty
a enzymy

• zv˘‰ená baktericid-
ní schopnost a
absorbãní kapacita

• pro rozsáhlé a silnû
exsudující sekun-
dárnû se hojící rány
a popáleniny do
II. stupnû

• v˘born˘ efekt
v ãistící fázi

• hydroaktivní koloid-
ní gel obsahující
alginát a enzymy

• zv˘‰ená baktericidní
schopnost 

• silnûj‰í hydrataãní
kapacita

• pro rozsáhlé a
stfiednû exsudující
sekundárnû se hojící
rány a popáleniny do
II. stupnû

Flam
igel

Flam
inal

Flam
inal-H

ydro Flamirins
• izotonick˘ roztok

pro hygienu rány
s obsahem 
hydrataãních prvkÛ
a kyseliny citrono-
vé pro ochranu
proti infekci

• napomáhá odlou-
ãení nekrózy
a cizích prvkÛ z rány

• ãistí ránu
i mechanicky

• hydratuje suché
rány

• uvolÀuje suché
komprese

• objem 250 ml
50 ml kód VZP  80 716

250 ml kód VZP  80 715
50 ml kód VZP  80 884 

500 ml kód VZP  80 885 
50 ml kód VZP  81 420

500 ml kód VZP  81 421

Knínická 1577, 664 34 Kufiim, tel.: 541 422 070, www.dahlhausen.cz

Podpora hojení chronick˘ch a akutních ran

Redukce bakteriálního osídlení 
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Podiatrie

Základní podiatrické 
vyšetření

Miroslav Havrda
1. viceprezident České podiatrické společnosti

Diagnostika a léčba nohy, včetně „diabetické nohy“ má v České republice dlou-
hou tradici, ale teprve v roce 2001 byla i u nás založena Česká podiatrická společ-
nost (ČPS). Tato velmi mladá společnost sdružuje již několik set odborníků z řad 
lékařů, fyzioterapeutů, obuvníků, protetiků i pedikérů. 

Kromě každoročního setkání podiatrů v Pardubicích pořádá ČPS již tradičně me-
zinárodní podiatrické sympozium na brněnském výstavišti v rámci veletrhu Hos-
pimedica (dříve MEFA a Rehaprotex).

Vyšetření na plantoskopické desce

Obr. 2

Obr. 1
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Zatímco ve světě je podiatrie již poměr-
ně velmi rozšířena a podiatry či podology 
jsou lékaři i nelékaři, v České republice 
jako atestační či postgraduální lékařský 
obor neexistuje. Péče o nohu byla u nás 
v minulosti doménou traumatologů, ze-
jména ortopedů a protetiků, kteří prová-
děli i péči o „diabetickou nohu“. V rámci 
velkého rozvoje této specifické péče přišla 
Česká diabetologická společnost s trénin-
kem zejména zdravotních sester v diabe-
tologických ordinacích a částečně i lékařů 
– dia betologů. Prevence a péče o všechna 
stadia této závažné a pro mnoho pacien-
tů i letální komplikace diabetu je velmi 
záslužná a chvályhodná.

V Čechách chybí erudice 
i přístroje

Podle mých zkušeností se však v po-
dologických (podiatrických) ordinacích 
nepoužívají základní podiatrické meto-
dy, neboH v České republice všeobecně 
chybí podiatrická erudice i přístrojové 
vybavení, bez kterého nemůže podiat-
rická ordinace vůbec existovat.

Jestliže chceme vyšetřit nohu, neobe-
jdeme se bez plantoskopu – podoskopu, 
základního podiatrického přístroje (obr. 
č. 1). Jedná se o desku z velmi nosného 
skla (300 kg), zrcadla a lampy. Vše je ukot-
veno na kovové konstrukci stojanu.

Po vystoupení pacienta na skleněnou 
vyšetřovací desku můžeme hodnotit nož-
ní klenby. Daleko rizikovější může být 
pacient s vyššími nárty a svislým typem 
nohy, než pacient s těžší poruchou plo-
chonoží. Měrný tlak na oblast metatarsů 
je zde až několikanásobně vyšší a u pre-
disponovaného jedince hrozí daleko vět-
ší riziko vzniku tzv. lytického vředu plos-
ky nohy.

Kromě hodnocení anatomické konsti-
tuce či patologických deformit nohy mů-
žeme při stoji na jedné dolní končetině 
(poloha čápa) hodnotit i funkci nožních 
kleneb či stabilitu nohy. 

Jestliže při této méně stabilní poloze 
dochází k tzv. kladívkovatění prstců, je 
vždy zvýšené riziko amputací prstců. Na 
plantoskopu také můžeme velmi rych-
le vidět nesymetrické zatížení nohou či 
jednotlivých částí nohy (obr. č. 2). Velmi 

Česká podiatrická společnost pravidelně, několikrát ročně provádí workshopy pro zájemce o základy 
podiatrie v rámci svého školení „Podiatrické minimum – vyšetření na plantoskopické desce“, které 
je jednodenní a je určeno zvlášH pro lékaře a pro nelékaře (max. 10  –12 osob). Členové společnosti 
mají nárok na slevu.
Informace o odborných akcích na: www.podiatrie.cz
Informace na autora: www.medsport.cz
Centrum komplexní péče „Zdravá noha“

Podiatrické minimum

Obr. 3a

Diasestra_2006_1.indd   18 12.3.2006   22:57:54



19

1/2006 � SESTRA V DIABETOLOGII

dobře vyniknou i otlaky či jiné trofické 
změny kůže plosky. Nesmíme zapomínat 
i na asymetrické postavení pat či před-
noží, které může mít celou řadu příčin. 
V dobře vybavených podiatrických ordi-
nacích je s velkým úspěchem používán 
i dvojpaprskový lineární laser (obr. č. 3), 
který dokáže pomocí vertikály (1. papr-
sek) a druhého paprsku spojeného s go-
niometrem velmi přesně a rychle hodno-
tit nejen posturu pacienta, ale například 
i změnu osy hlavních nosných kloubů 
dolních končetin. Na rozdíl od olovnice se 
dá opět i vyšetřovat reakce trupu při růz-
ných typech stoje (špičky, paty, předklon, 
záklon, apod.). Podle těchto příznaků se 
dá diagnostikovat celá řada patologických 
stavů. Dovoluji si tvrdit, že neexistence 
plantoskopu v podiatrické ordinaci je po-
dobný nonsens, jako kdyby neměl inter-
nista fonendoskop či kardiolog EKG. 

V dalších dílech se seznámíme s ostatními 
diagnostickými podiatrickými metodami.

Kontakt
havrda@podiatrie.cz

Obr. 3b

Cholesterol
jeho význam, stanovení 
a doporučené koncentrace
Aleš Žák
přednosta IV. interní kliniky VFN, Praha

Cholesterol (cholest-5-en-3β-ol) je derivát cyklopentanoperhydrofenantrenu. Jako 
sterol je označován pro přítomnost hydroxylové skupiny skupiny v β poloze na 
3. atomu prvního benzenového jádra. Na 17. uhlíku obsahuje rozvětvený řetězec 
s osmi atomy uhlíku.

Cholesterol je charakteristický sterol 
vyšších živočichů. Je významnou součás-
tí buněčných membrán a v menší míře 
je součástí biomembrán nitrobuněčných 
organel. Jeho hydroxylová skupina má 
slabý polární charakter a kondenzované 
cykly mu zaručují vyšší stupeň stabili-
ty. Se vzrůstajícím podílem cholesterolu 
v biomembránách se snižuje jejich vis-
kozita. Cholesterol tak představuje dů-
ležitou látku určující vlastnosti biomem-
brán; jeho koncentrace ovlivňují fluiditu 
a propustnost membrán, regulují funkci 
membránových proteinů i transkripci. 
Cholesterol je metabolický prekurzor ste-
roidních hormonů a žlučových kyselin, 
které vznikají v játrech jeho metabolic-
kou degradací. 

Cholesterol je hojně zastoupen a trans-
portován v lipoproteinech krevní plaz-
my. Zde je zhruba v množství 60  – 70 % 
esterifikován s mastnými kyselinami za 
vzniku cholesterylesterů, které jsou zá-
sobní a transportní formou cholesterolu 
v lidském organismu. Jedná se převážně 
o estery cholesterolu s kyselinou lino-
lovou, olejovou, palmitovou a arachi-
donovou. U člověka zhruba dvě třetiny 
esterů cholesterolu vznikají intravas-
kulárně v reakci, která je katalyzována 
působením lecitin-cholesterolacyltrans-
ferázy (LCAT). 

Plazmatické lipoproteiny jsou micelám 
podobné částice, jejichž funkcí je trans-
port lipidů v plazmě. Jedná se o makro-
molekulární komplexy sférického tvaru, 
které sestávají ze specifických proteinů 
(apolipoproteinů) a s nimi asociovaných 
lipidů (neesterifikovaný cholesterol, es-
tery cholesterolu, triglyceridy a fosfoli-
pidy). Lipoproteiny jsou tvořeny jádrem 

a obalem. Obal je složen z apolipopro-
teinů, fosfolipidů a neesterifikovaného 
cholesterolu. Jádro lipoproteinu sestává 
z esterů cholesterolu a triglyceridů.

Hyperlipidémie 
Hyperlipidémie je stav spojený se zvý-

šením koncentrace celkového choleste-
rolu, triglyceridů, případně kombinace 
obou stavů. Při vzestupu koncentrace 
celkového cholesterolu mluvíme o hy-
percholesterolémii, při vzestupu triglyce-
ridů o hypertriglyceridémii, či o smíšené 
hyperlipidémií při vzestupu cholestero-
lu i triglyceridů. Jedná se o stavy, kdy 
koncentrace cholesterolu a triglyceridů 
překračují kritickou hranici, které jsou 
prospektivně asociovány se zvýšeným 
výskytem aterosklerotických komplika-
cí, jako je ischemická choroba srdeční, 
cévní onemocnění mozku či uzávěrová 
choroba dolních končetin. 

Hyperlipidémie se rozdělují na primární 
a sekundární. Sekundární jsou důsledkem 
některých známých chorob či stavů, nebo 
jsou asociovány s podáváním určitých lá-
tek (léků), které významně ovlivňují me-
tabolismus lipidů. 

Lipidové vyšetření 
a stanovení cholesterolu 

Základní lipidové vyšetření zahrnuje 
analýzu celkového cholesterolu, triglyce-
ridů a HDL-cholesterolu („dobrý“, protek-
tivní cholesterol). Z těchto tří parametrů 
je možné přímo vypočítat LDL-cholesterol 
(„zlý“, rizikový cholesterol), nebo jej pří-
mo stanovit. Význam stanovení těchto tří 
(resp. čtyř) parametrů byl odvozen z vý-
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sledků velkých populačních studií, které 
určily asociaci definovaných koncentra-
cí jednotlivých lipidů s rizikem cévních 
komplikací. Rozhodovací kritéria pro léč-
bu ischemické choroby srdeční (ICHS) či 
jiných komplikací aterosklerózy pak byla 
následně odvozena na základě vztahů 
mezi rizikem ICHS a hladinami lipidů.

Odběr krve pro analýzu základních lipidů 
se provádí po celonočním lačnění (12 – 14 
hodin), zpravidla mezi 7.–  8. hodinou ran-
ní. Před odběrem je povoleno pít nekalo-
rické tekutiny (voda, minerálka, hořký 
čaj). Doporučuje se nekouřit a 24 hodin 
před odběrem nepožívat jednostranně ně-
které potraviny a tekutiny, které mohou 
indukovat sekundární hyperlipidémii (al-
kohol, velká množství volných tuků).

Vyšetření celkového cholesterolu a dal-
ších lipidů se provádí v plazmě (případně 
v séru). Ke stanovení se používají enzy-
maticko-kolorimetrické metody, chemické 
metody a chromatografické analýzy (ka-
palinová či plynová chromatografie).

Nejrozšířenější a plně automatizované 
jsou metody enzymaticko-kolorimetrické. 
Normální koncentrace celkového choleste-
rolu se pohybují pod 5,00 mmol/l, u LDL-C 
pod 3,00 mmol/l (resp. pod 2,60 mmol/l na 
základě doporučení evropských či meziná-
rodních odborných společností).

Principem stanovení koncentrace HDL-
-cholesterolu je precipitace všech lipopro-
teinů s výjimkou lipoproteinů HDL (zpra-
vidla směsí polyaniontů a divalentních 
kationtů). V supernatantu se analyzu-
je cholesterol. Fyziologické koncentrace 
HDL-cholesterolu jsou vyšší než 0,9 (resp. 
1,11) mmol/l u mužů (resp. žen). Koncen-
trace nad 1,60 mmol/l jsou označovány 
jako hyperalfalipoproteinémie a jsou pro-
tektivním („ochranným“) faktorem před 
rozvojem aterosklerotických komplikací. 

Koncentrace LDL-cholesterolu jsou zá-
kladním faktorem při rozhodování o dia-
gnostice a léčbě hyperlipidémií i pro 
určení celkového („globálního“) rizika 
rozvoje kardiovaskulárních onemocnění. 
Koncentrace je možné stanovit několika 
způsoby – nepřímo výpočtem (Friedewal-
dova β -kvantifikace), přímo měřením hla-
diny cholesterolu v ultracentrifugačně 
separované frakci, nebo v supernatantu 
po imunochemické precipitaci lipopro-
teinů a velmi nízké hustotě (VLDL) a li-
poproteinů a vysoké hustotě (HDL). Do-
poručené koncentrace LDL-C se pohybují 
pod 4,10 mmol/l (NCEP, IAS Task Force) či 
pod 3,0 mmol/l (Evropské doporučení). 
U jedinců s vysokým rizikem kardiovas-
kulárních komplikací (absolutní riziko 
≥ 20 % /10 let) nebo u osob v sekundár-

ní prevenci ICHS, či u osob s diabetes 
mellitus 2. typu se za hraniční přijíma-
jí koncentrace LDL-C 2,60 mmol/l. Další 
odvozenou veličinou jsou koncentrace 
non-HDL-cholesterolu, které se vypočí-
távají jako rozdíl celkového a HDL-cho-
lesterolu. Tento parametr je vhodnou 
a přijatelnou orientací pro odhad rizika 
manifestace aterosklerózy v těch přípa-
dech, kdy není možné vypočítat nebo 
změřit koncentraci LDL-cholesterolu. Za 
fyziologické hodnoty non-HDL-C se pova-
žují koncentrace nižší než 3,80 mmol/l, 
v případech sekundární prevence a u vy-
soce rizikových osob v primární prevenci 
hodnoty pod 3,00 mmol/l. 

Závěr
Je nutné zdůraznit, že určení koncen-

trace celkového cholesterolu v plazmě 
i stanovení jeho koncentrací v některých 
lipoproteinech (LDL-cholesterol, HDL-
-cholesterol) patří v současné době mezi 
základní klinicko-biochemické paramet-
ry. Z koncentrací je možné provést nejen 
diagnózu hyperlipidémie, ale stanovit 
(v kombinaci s dalšími klinickými ukaza-
teli) také celkové („globální“) riziko kardi-
ovaskulárních onemocnění.
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Aktualita z klinických studií

Fibráty po studii FIELD
– více otazníků než odpovědí

Milan Kvapil1, Zdeněk Rušavý 2

1Interní klinika FN Motol, 2Interní klinika FN Plzeň

Průměrný efekt snížení rizika kardiovaskulárních příhod a mortality dosažitelný 
statiny u diabetiků 2. typu se pohybuje okolo 25 % v relativním vyjádření u paci-
entů v primární prevenci. Přes tento úspěch není výsledkem léčby statiny sníže-
ní mortality diabetické populace na úroveň osob bez diabetu léčených v primární 
prevenci.

Cholesterol je jedním z hlavních rizi-
kových faktorů rozvoje ICHS v obecné 
populaci. U rizikové populace snížení 
LDL cholesterolu (LDL-C) významně sníží 
mortalitu, snížení LDL-C o 1,03 mmol/l 
sníží riziko ICHS o 25 %. Na základě nej-
novějších studií byly přísněji definová-
ny cílové hodnoty pro LDL-C – u riziko-
vé populace (typicky osoby s diabetem 
2. typu) by měl být LDL-C pod 2,5 mmol/l 
(terapeutický cíl). Přitom na stejné úrov-
ni celkové cholesterolémie (TC), popří-
padě LDL-C, stále přetrvává zvýšené 
kardiovaskulární riziko u osob s diabe-
tem 2. typu. Je velmi pravděpodobné, že 
u nich je zvýšení rizika podmíněno ještě 
jinými příčinami.

HDL cholesterol (HDL-C) je snížen ty-
picky v důsledku přítomnosti inzulínové 
rezistence. Studie VA-HIT prokázala in-
verzní korelaci mezi koncentrací HDL-C 

a rizikem kardiovaskulárních příhod, pro 
podskupinu diabetiků prokázala i vliv 
gemfibrozilu na mortalitu. Jednou z na-
dějných cest snížení kardiovaskulárního 
rizika se tedy zdá být ovlivnění HDL-C. 
Dvě velké studie (PROactive a FIELD) 
přinesly v poslední době výsledky, které 
zčásti odpovídají na klinický přínos této 
cesty. V minulém čísle (Sestra v diabeto-
logii č. 2/2005) jsme popsali a komento-
vali výsledky studie PROactive, nyní se 
věnujme výsledkům studie FIELD.

Fibráty – klinický efekt při 
ovlivnění rizika kardiovasku-
lárních komplikací

Fibráty snižují triacylglyceroly (TG) 
o 20 –50 % a zvyšují koncentraci HDL-C 
o 10 –35 %. Účinek na hladinu LDL-C je 
nekonstantní. 

Fibráty stimulují oxidaci mastných ky-
selin ve svalových a jaterních buňkách, 
což vede ke snížené produkci VLDL v ját-
rech a ke zvýšení aktivity lipoproteinové 
lipázy ve svalech s následným zvýšením 
katabolismu triacylglyceroly bohatými 
lipoproteiny. Vlastní účinek fibrátů je 
zprostředkován vazbou na PPARα recep-
tory, v důsledku toho se zvyšuje exprese 
genů pro lipoproteinovou lipázu, snižuje 
se exprese genů pro apo C-III a zvyšuje 
exprese genů pro apo A-I.

Studií, které prokazují klinický efekt 
ve smyslu ovlivnění rizika kardiovasku-
lárních komplikací při léčbě fibráty, je 
poměrně dost, nicméně z hlediska síly 
výpovědi se zatím nemohou rovnat vý-
sledkům klinických studií se statiny, ne-
jedná se většinou o primárně mortalitní 
studie s výjimkou níže uvedené studie 
FIELD (viz tabulka č. 1). 

VA-HIT je považována za jednu z nej-
důležitějších studií, které prokazují po-
zitivní efekt fibrátů. Ve studii bylo lé-
čeno 2531 osob s ICHS a nízkým HDL-C 
(z nichž 25 % mělo diabetes) 1 200 mg 
gemfibrozilu. Studie prokázala, že zvýše-
ní HDL-C o 0,13 mmol/l sníží riziko kar-
diovaskulárních příhod o 11 %, post hoc 
provedená analýza prokázala významné 
ovlivnění mortality u podskupiny pacien-
tů s diabetem.

Typ studie: randomizovaná, dvojitě slepá, multicentrická, mezinárodní, placebem kontrolovaná

Soubor pacientů: 9 795 osob s diabetem 2. typu

Intervence: mikronizovaný fenofibrát 200 mg (Lipanthyl 200 M)

Primární cíl: kombinovaná incidence prvního nefatálního infarktu myokardu a úmrtí z kardiovaskulárních příčin 
po léčbě originálním mikronizovaným fenofibrátem v porovnání s placebem

Sekundární cíle: snížení incidence CMP, snížení incidence hlavních vaskulárních příhod (revaskularizace apod.)

Výsledky: fenofibrát snížil o 11 % incidenci primárního cíle (NS), snížil o 24 % incidenci nefatálního infarktu 
(p = 0,01) a nesignifikantně zvýšil kardiovaskulární mortalitu (o 19 %, p = 0,22); zvýšení HDL-C bylo 
na konci studie pouze 5 %

Komentář: Větev hodnotící primárně preventivní účinek (7 683 zařazených osob) a větev hodnotící sekundárně 
preventivní účinek (zařazeno 2 112 osob se známou ICHS). Pokud byla indikace, mohli dostat pacien-
ti i statin, výsledky kombinované léčby a zejména význam vlivu statinů pro nedosažení primárního 
cíle studie nebyl do konce roku 2005 ještě zveřejněn. Tyto výsledky však budou velmi významné pro 
celkové hodnocení výsledků studie.

Tabulka č. 1: Základní charakteristika a výsledky studie FIELD
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Studie DAIS prokázala zpomalení an-
giograficky potvrzené aterosklerózy ko-
ronárních tepen po léčbě fenofibrátem 
(200 mg denně) u diabetiků 2. typu (do 
post hoc provedené analýzy osob s dia-
betem bylo zařazeno 731 osob). I v této 
studii však bylo prokázáno, že část po-
zitivního efektu fenofibrátu byla zpro-
středkována ovlivněním velikosti LDL 
částic a snížením LDL-C.

Závěr
Prvotním cílem užití farmakologické 

intervence v léčbě abnormalit lipidového 
spektra je snížení rizika kardiovaskulár-
ních onemocnění, tedy také snížení mor-
tality. O velmi pozitivním účinku stati-
nů v léčbě v rámci sekundární prevence 
kardiovaskulárních příhod v obecné po-
pulaci i u diabetiků není v současnosti 
pochyb. Podle současného názoru jsou 
k primární interveci jednoznačně vhodné 
zejména u těch diabetiků 2. typu, kteří 
vedle hyperglykémie mají další příznaky 
metabolického syndromu (diabetickou 
dyslipidémii, hypertenzi a centrální obe-
zitu) či jiné symptomy zvýšeného kardio-
vaskulárního rizika (mikroalbuminurie). 
Takovýchto pacientů je podle analýzy 
NHANES III 82 % z celé populace diabe-
tiků 2. typu, jsou to ty osoby, které mají 
nejvyšší kardiovaskulární riziko z diabe-
tické populace.

Ani nejintenzivnější léčba statiny ne-
vede v primární prevenci ke snížení mor-
tality diabetické populace na úroveň ne-
diabetiků. S ohledem na význam HDL-C, 
který definuje podle některých prací těs-
něji riziko kardiovaskulárního úmrtí, než 
LDL-C, je hledán způsob, jak právě zvýše-
ním HDL-C dosáhnout vyrovnání kardio-
vaskulárního rizika populace diabetické 
s nediabetickou.

První písemná publikace o výsledcích 
studie FIELD nepřinesla výsledky, které 
by jednoznačně potvrdily předpoklad 

významného přínosu fibrátu z hledis-
ka ovlivnění kardiovaskulárního rizika. 
Je na místě otázka, zda nenaplnění cílů 
je způsobeno chybami v designu studií 
(definice populace ve FIELD), volbou ne-
správných cest ke zvyšování HDL-C, či 
z jiných důvodů. Jinou možností je, že 
efekt statinů je tak velký, že převýší pří-
nos ostatních intervencí. Pro tuto mož-
nost by svědčila jednak diskrepance v po-
čtu osob léčených konkomitantně statiny 
ve větvi s aktivní medikací a s placebem 
(kde bylo procento osob léčených sta-
tiny prakticky dvojnásobné). Nepřímo 
podporuje tento názor i výsledek studie 
STENO II, která hodnotila snížení rizik 
komplikací v souvislosti s komplexní te-
rapií diabetu (intenzivní ovlivnění všech 
základních rizikových faktorů – kompen-
zace diabetu, léčba hypertenze, ACE inhi-
bitory, antiagregační léčba, statiny). Jed-
na z analýz ukazuje, že až 80 % z efektu 
celé intervence bylo přímým důsledkem 
léčby statiny. 
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Hemodialýza jako metoda 
léčby selhání ledvin

Sylvie Dusilová–Sulková
Koordinační středisko transplantací

Fyziologie lidského těla je složitý komplex funkcí jednotlivých orgánů. Každý 
z nich má svou důležitou a specifickou roli (funkci), ale nepracuje v těle izolovaně: 
jednotlivé orgány se ve svých funkcích doplňují a ovlivňují. 

Hlavní a pro život nezbytnou funkcí ledvin je vylučování katabolitů a vody. Ledvi-
ny mají současně i další funkce: tvoří se v nich určité látky (např. aktivní vitamín D, 
dále erytropoetin neboli hormon pro tvorbu červených krvinek v kostní dřeni) a jsou 
důležité z hlediska zachování acidobazické, vodní a iontové rovnováhy.

Každé (chronické) onemocnění ledvin 
může vést, a také ve svém časovém prů-
běhu obvykle vede k poruše jejich funk-
ce, která může dospět až k jejich selhání. 
U některých orgánů lze provést trans-
plantaci a tím funkci organismu ucho-
vat. V případě, že transplantace není do-
stupná, nastává úmrtí. V případě selhání 
ledvin však kromě transplantace použí-
váme běžně „umělou ledvinu“. U jiných 
orgánů takováto možnost není nebo je 
výjimečná, pro jednotlivé pacienty a na 
přechodnou dobu.

Dialyzační metody
Léčba umělou ledvinou znamená tako-

vou náhradu vylučovací funkce ledvin, 
která umožní další život pacienta. Hovo-
říme o tom, že je léčen dialýzou, přesněji 
hemodialýzou (v některých případech i ji-
nou mimotělní hemoeliminační metodou, 
například hemodiafiltrací). Další dialyzač-
ní metodou je peritoneální dialýza, která 

využívá toho, že pobřišnice má vlastnos-
ti polopropustné membrány. Nejedná se 
tedy o „umělou ledvinu“ jako takovou, ale 
o její náhradu s využitím vlastního těla.

První úspěšnou hemodialýzu vůbec 
provedl holandský lékař W. Kollf v roce 
1945. První úspěšná hemodialýza na 
území tehdejší Československé republi-
ky byla provedena před 50 lety (přesněji 
v prosinci 1955) v nemocnici na Karlo-
vě náměstí v Praze. V současné době je 
v naší republice ročně prováděno celkem 
více než půl milionu hemodialýz na více 
než 80 hemodialyzačních pracovištích. 
Ročně je léčeno kolem 5 000 pacientů. Ve 
světě je počet pacientů léčených hemo-
dialýzou přibližně 1 milión.

Kdo je dialýzou léčen?
Při jakémkoliv chronickém onemocně-

ní ledvin (glomerulonefritida, pyelonefri-
tida, polycystická nemoc ledvin, diabetic-
ká nefropatie atd.) hrozí selhání ledvin, 

jejichž funkce může klesat postupně. 
Úkolem léčby v nefrologických ambu-
lancích je pochopitelně tuto progresi za-
stavit či alespoň zpomalit, avšak i přes 
léčbu se funkce ledvin může zhoršovat, 
byD podstatně pomaleji, než u pacientů, 
kteří sledováni a léčeni nejsou. Do chro-
nického dialyzačního programu (neboli 
pravidelného dialyzačního léčení, PDL) je 
zařazován pacient, kterému funkce led-
vin klesla o více než 80  –  85 %. 

Příprava – psychologie, 
vytvoření cévního vstupu, 
očkování

Při přípravě na léčbu náhradou funk-
ce ledvin je především třeba pacienta 
s principy léčby seznámit, vysvětlit mu 
možnosti další léčby (transplantace, jed-
notlivé dialyzační metody), a to tak, aby 
jim rozuměl a též měl možnost se mezi 
nimi rozhodnout (ve spolupráci s ošetřu-
jícím lékařem a ošetřujícím týmem – ses-
tra, psycholog). 

Pro hemodialyzační léčení je třeba včas 
vytvořit cévní přístup: chirurg v místním 
znecitlivění spojí žílu na předloktí se 
stěnou tepny, tj. vytvoří arteriovenózní 
spojku, tzv. „end to side“ nativní fistuli. 
Existují i umělohmotné cévní náhrady. 
U některých pacientů volíme centrální 
žilní katetry. Nativní fistule však považu-
jeme za nejvýhodnější z hlediska dlou-
hodobé dialýzy.

K dalším postupům při přípravě patří 
očkování proti hepatitidě B. A pochopitel-
ně je třeba věnovat pozornost všem me-
dicínským komplikacím (vysoký krevní 
tlak, stav výživy a mnohé další). O tom, 
že nastala potřeba náhrady funkce led-
vin, rozhoduje výhradně lékař, a to na 
podkladě komplexního posouzení celko-
vého stavu a laboratorních hodnot. Ne-

Hemodialyzační léčba, resp. léčba pacienta se selháním ledvin představuje celý komplex postupů. Vlastní hemodialyzační 
procedura by mohla být v plné kompetenci sester (vysoce kvalifikovaných). Role lékaře nespočívá v zajištění nekompliko-
vaného průběhu dané hemodialyzační procedury, ale v komplexu preventivních a terapeutických doprovodných opatření 
cílených k tomu, aby hemodialyzovaný pacient měl minimum komplikací a jeho život byl nejen prodloužen, ale i kvalitní 
a plnohodnotný. K tomuto cíli optimálně směřuje ten dialyzační tým, kde je role sester a role lékařů vzájemně propojena.

Tandem lékař – sestra
spolupráce v dialyzačním týmu je zásadní

Onemocnění ledvin
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lze přesně říci, při kterých koncentracích 
močoviny a kreatininu v séru je třeba dia-
lyzační léčení zahájit.

Vlastní hemodialýza
probíhá ambulantně

Pacient dochází z domova na hemodi-
alyzační středisko. Před každou hemo-
dialýzou je připraven mimotělní okruh. 
Skládá se z dialyzačních setů a z dialy-
zátoru. Dialyzační sety slouží k přívodu 
krve do dialyzátoru a návratu zpět. Celý 
okruh je uváděn do činnosti dialyzač-
ním monitorem. Dialyzační monitor tedy 
slouží k tomu, aby z oběhu pacienta při-
vedl do dialyzátoru krev a tato krev byla 
vrácena zpátky, a dále k tomu, aby zajistil 
průtok dialyzačního roztoku. Průtok krve 
i dialyzačního roztoku je řízen přístro-
jem (dialyzačním monitorem) podle za-
dání obsluhy tak, aby dialýza byla účin-
ná a bezpečná. Dnes lze určité parametry 
během dialýzy přímo sledovat (dodanou 
„dávku“ dialýzy; odstraněný objem te-
kutin aj.) a pro každého pacienta zadat 
parametry procedury tak, aby co nejvíce 
vyhovovaly individuálním požadavkům 
na kvalitní a bezpečnou léčbu.

• Dialyzátor (viz obrázek) je nejdůle-
žitější částí „umělé ledviny“. Je složen 
z mnoha úzkých trubiček („kapilár“) ze 
speciální membrány (obvykle syntetic-
ké). Tato membrána je polopropustná. Na 
jedné její straně (uvnitř kapilár) protéká 
krev. Na druhé straně (vně kapilár) pro-
téká protisměrně proti toku krve dialy-
zační roztok. 

• Dialyzační roztok obsahuje kromě 
vody určité množství sodíku, vápníku, 

draslíku (koncentrace draslíku je téměř 
vždy výrazně nižší, než je koncentrace v 
krvi – viz dále), hořčíku, chloridů a hyd-
rogenkarbonátu (bikarbonátu), někdy je 
přidávána glukóza. 

Odstraňování látek 
(katabolitů) z krve 

Lze si ho představit snadno: protože dia-
lyzační membrána je polopropustná, pře-
cházejí přes ni látky jako močovina, krea-
tinin a jim podobné z krve do dialyzačního 
roztoku po koncentračním spádu. Tento 
děj (přestup látek z místa vyšší koncentra-
ce do místa nižší koncentrace) je označo-
ván jako difúze. Difúze přes polopropust-
nou membránu se nazývá dialýza a odtud 
je jen krůček k termínu hemodialýza.

Kromě retinovaných katabolitů je však 
třeba odstranit i vodu. Dialyzovanému 
pacientovi selhaly ledviny a on často vů-
bec nemočí. V mezidialyzačním období 
tudíž určité množství vody zadrží, jeho 
tělesná hmotnost stoupne (i když tento 
přírůstek měříme jako hmotnost v kilo-
gramech, jedná se o objem, správnější by 
tedy bylo vyjadřovat rozdíl v litrech). Tato 
přebytečná voda je během hemodialýzy 
odstraněna takzvanou ultrafiltrací. K ul-
trafiltraci dochází tehdy, je-li na krevní 
straně dialyzační membrány (tj. vlastně 
uvnitř kapilár dialyzátoru) vyšší „tlak“ 
než na straně opačné, tj. tam, kde prou-
dí dialyzační roztok. Tlak, který vyvolá-
vá ultrafiltraci v případě hemodialýzy, je 
tlak hydrostatický. K přetlaku na krevní 
straně může přistoupit i určitý „podtlak“ 
na straně dialyzačního roztoku. Voda je 
takto „filtrována“ („ultrafiltrována“) z kr-

ve do roztoku. Hemodialyzační monitory 
jsou konstruovány tak, že obsluha zadá 
požadované množství tekutin, které je 
během několikahodinové hemodialýzy 
potřeba odstranit, a přístroj sám nastaví 
technické parametry tak, aby při daném 
typu dialyzátoru (tj. dané propustnosti 
membrány) byla dosažena požadovaná 
ultrafiltrace. Tělesná hmotnost pacienta 
před hemodialýzou je tedy obvykle vyš-
ší než po hemodialýze. Často je pacien-
tům třeba opakovaně vysvětlit, že mezi-
dialyzační přírůstek není dán tím, že by 
přespříliš jedli a „tloustli“, ale že se jedná 
o vodu, že přibližně 2 – 3 kilogramy (litry) 
jsou obvyklé, avšak že je třeba rozvrhnout 
a upravit životosprávu tak, aby tyto pří-
růstky nebyly vyšší. Příjem tekutin u dia-
lyzovaných pacientů má odpovídat veli-
kosti diurézy (množství moči za 24 hodin) 
plus 500 ml (půl litru) za den.

Hemodialyzační procedura – 
podmínky se mění, omezení 
zůstávají…

Procedura obvykle trvá 4 – 5 hodin. 
Pacient při ní může sedět v polohova-
cím křesle. Na některých pracovištích 
používají lůžka a pacienti se převlékají 
do nemocničního pyžama, není to však 
nutné, pacient může být v domácím 
oděvu. Při hemodialýze může sledovat 
televizi, číst si, povídat s ostatními. Dia-
lyzační léčení je dnes již tak technicky 
propracované, že by pacient neměl mít 
během hemodialýzy žádné komplikace. 
Zahájení spočívá ve vpichu dvou jehel 
(speciálních pro hemodialýzu) do fistu-
le. Tyto jehly se spojí se sety a pumpou 
je přiváděna krev z jedné jehly setem do 
dialyzátoru, odtud se vrací návratovým 
setem a druhou jehlou zpět. 

Hemodialýza se opakuje obvykle tři-
krát týdně. To znamená, že během jedno-
ho roku jich pacient absolvuje více než 
150. Zamyslíme-li se nad tím, pochopí-
me, jak náročný je běžný život pacienta 
léčeného umělou ledvinou: musí třikrát 
týdně trávit přibližně půl dne na stře-
disku, v mezidobí je limitován v příjmu 
tekutin (a musí se vyvarovat i určitých 
potravin s obsahem draslíku, fosforu, 
soli), je omezen v pracovním životě, ve 
společenském životě i uplatnění, v ces-
tování, v zaměstnání. Náhrada funkce 
ledvin navíc zůstává stále „jen“ náhra-
dou. Nemůže zdaleka zastoupit funkci 
ledvin v celém rozsahu (je nahrazena 
jen vylučovací funkce ledvin, a to cyk-

Hemodialyzátor
Do hemodialyzátoru je přiváděna krev a odtud odváděna zpět. Protisměrně proudí dialyzační roztok. Katabolity 
a voda jsou z krve přes polopropustnou membránu odstraněny do dialyzačního roztoku. Přivedení a odvedení 
krve a dialyzačního roztoku zajiš#uje dialyzační přístroj (dialyzační monitor).

Onemocnění ledvin
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licky, nikoliv kontinuálně, navíc jsou vy-
lučovány jen některé katabolity – tedy 
ty, které projdou přes póry membrány). 
Tato omezení je třeba znát, abychom 
uměli pochopit, jak vlastně dialyzova-
ný pa cient žije, a mohli mu pomoci tato 
omezení minimalizovat.

Komplikacím
je nutno předcházet

Z lékařského pohledu je důležité, že 
dialyzovaný pacient je více ohrožen 
určitými komplikacemi (anémie, kost-
ní nemoc, infekce, malnutrice, srdeční 
selhání), avšak dnešní léčebné postupy 
dokáží i tyto problémy řešit stále lépe 
(léčba anémie rekombinantním erytro-
poetinem, nové přístupy v léčbě kost-
ní nemoci, nové poznatky o patogenezi 
a prevenci kardiovaskulárních kompli-
kací atd.).

V průběhu pravidelného hemodialy-
začního léčení je pacient klinicky a labo-
ratorně kontrolován. Sledujeme jednak 
účinnost dialýzy, dále i celou řadu para-
metrů, které s vlastní dialýzou souvisejí 
jen částečně (krevní obraz, jaterní testy 
a mnohé další). Snažíme se předcházet 
všem možným komplikacím a laborator-
ní testy a klinická vyšetření mohou při-
spět k jejich rozpoznání ještě ve stadiu, 
kdy jsou řešitelná. 

Samostatnou pozornost je třeba věno-
vat cévnímu přístupu. Pacient je na jeho 
funkci vysloveně odkázán, vpichy do fis-
tule je proto třeba provádět šetrně. Kon-
četinu (předloktí či paže) s cévním zkra-
tem je třeba za každých okolností chránit. 
Nesmí se zde měřit krevní tlak, nelze zde 
odebírat krev. Odběry na laboratorních 
vyšetřeních je optimální rozvrhnout tak, 
aby se shodovaly se začátkem hemodia-
lyzační procedury – pak se krev do zku-
mavek jednoduše odebere z dialyzační 
„arteriální“ jehly. Stejně tak lze i apliko-
vat léky „intravenózně“ během hemodia-
lýzy, což ovšem neznamená vpich do žíly, 
ale do návratového dialyzačního setu. Je 
však pochopitelně třeba vědět, jak se lék 
u selhání ledvin chová, zda se mění časo-
vé intervaly podání a dávky léku. Příkla-
dem intravenózně aplikovaného léku je 
například železo, nutné pro správné vy-
užití erytropoetinu podávaného k léčbě 
anémie dialyzovaných pacientů rekombi-
nantním erytropoetinem.

Kontakt
sulkovas@volny.cz

Onemocnění ledvin 
a diabetická dieta

Jitka Andrášková
nutriční terapeutka, FN u svaté Anny, Brno

Léčebná výživa je nedílnou součástí léčby při onemocnění ledvin. Vhodné složení 
stravy může zabránit vzniku onemocnění nebo ho zpomalit, oddálit zahájení dialy-
zační léčby nebo transplantaci.

Onemocnění ledvin

Tabulka č. 1: Bílkovinné ekvivalenty živočišných potravin

Cílem léčebné výživy je zachovat i při 
změně stravovacích zvyklostí dobrý fy-
zický stav nemocného. 

Dietní opatření musejí splňovat:

1. Dodržení doporučeného přívodu 
bílkovin.

2. Dostatečné množství biologicky 
hodnotných proteinů.

3. Dostatečný přívod energie k do-
sažení a udržení normální tělesné 
hmotnosti.

4. Omezení především nasycených 
tuků.

5. Omezení příjmu sodíku, draslíku.

K realizaci dodržení doporučeného pří-
vodu bílkovin je potřebné vědět, ve kte-
rých potravinách jsou bílkoviny obsaže-
ny a také v jakém množství.

Údaje o hodnotě bílkovin (tab. č. 1 a č. 2)
jsou uvedeny v průměru, tabulky jsou 
orientační. Pro přesnější vyhodnocení 
lze využít například kuchyňskou váhu 
s nutričními údaji. Také na internetových 

Tabulka č. 2: Bílkovinné ekvivalenty rostlinných potravin

potravina (průměr) 10 g bílkovin je obsaženo v:

• maso 50 g

• kapr 60 g

• šunka 35 g

• vejce 75 g

• mléko 300 g

• jogurt 200 g

• kefír 300 g

• tvaroh 50 g

• smetanový sýr 60 g

• NT tavený sýr 50 g

potravina (průměr) 5 g bílkovin je obsaženo v:

• brambory 250 g

• rýže syrová 75 g

• těstoviny syrové 150 g

• NB těstoviny syrové 85 g

• houska 50 g

• chléb 90 g

• mouka 50 g

• luštěniny 20 g
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stránkách jsou dostupné tabulky hodnot 
bílkovin udaných většinou ve 100 g po-
travin. Tabulky bývají i součástí kuchař-
ských knih s dietou určenou pro nemoc-
né s omezením bílkovin.

Dostatečné množství biologicky 
hodnotných proteinů

Při omezení příjmu bílkovin není vhod-
né vyřadit ze stravy všechny bílkoviny 
živočišného původu, tj. plnohodnotné, 
a nahradit je například masem sojovým 
nebo luštěninami, to znamená bílkovina-
mi rostlinného původu, tedy neplnohod-
notnými (viz tab. č. 3).

Dostatečný přívod energie 
k dosažení a udržení tělesné 
hmotnosti

Dostatečný energetický příjem je pro 
nemocné s nedostatečností ledvin vel-
mi důležitý, protože zabraňuje katabo-
lickému stavu. Doporučená denní dávka 
energie je 30 – 40 kcal/kg. Snížené množ-
ství energie, které nastává v důsledku 
omezení bílkovin, je nutné hradit z ji-
ných zdrojů. Nejčastěji jsou využívány 
sacharidové potraviny. Pokud použijeme 
k doplnění tuky, dáváme přednost tukům 

Onemocnění ledvin
Tabulka č. 3: Příklad rozdělení stravy

55 g bílkovin / den

• snídaně + přesnídávka 8 g rostlinných bílkovin
10 g živočišných bílkovin

• oběd + svačina 8 g rostlinných bílkovin
11 g živočišných bílkovin

• večeře + 2. večeře 8 g rostlinných bílkovin
10 g živočišných bílkovin

Tabulka č. 4: Obsah bílkovin a energie

potravina 10 g bílkovin obsah energie
v uvedeném množství potraviny

• maso hovězí zadní 48 g 81 kcal

• maso vepřové, kýta 60 g 161 kcal

• maso telecí, kýta 46 g 56 kcal

• rybí filé, treska 60 g 45 kcal

• šunka vepřová 61 g 162 kcal

• šunka kuřecí 57 g 94 kcal

• salám trvanlivý 55 g 290 kcal

nenasyceným jako prevenci vzniku či 
rozvoje aterosklerózy.

Čím více má bílkovinná potravina 
tuků, tím méně má bílkovin. Avšak pozor 
– tuky jsou živočišného původu. Uvolně-

ní nebo zpestření jídelníčku je možné 
pouze po dohodě s lékařem. Realizaci 
je také vhodné konzultovat s nutričním 
terapeutem.
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Úloha nutričního terapeuta 
v lázeňských zařízeních

Eva Fialová
nutriční terapeut, Lázně Luhačovice, a. s. 

Zákon č. 96/2004 Sb. definuje odbornou způsobilost k výkonu povolání nutriční-
ho terapeuta a nutričního asistenta (dříve dietních sester). Rozdíl mezi těmito dvě-
ma odbornostmi je v dosaženém vzdělání a liší se vykonávanými činnostmi v tom-
to oboru. Na zákon navazující vyhláška č. 424/2004 v § 14 přesně definuje činnost 
nutričního terapeuta.

Rok 2004 přinesl změnu v rámci nového zákona o odborné 
způsobilosti k výkonu nelékařských povolání

Co z nové vyhlášky vyplývá 
pro potřeby lázeňské péče

Především jde o to poskytovat kliento-
vi v lázních optimální léčebnou výživu 
v takovém rozsahu, jaký vyžaduje jeho 
zdravotní stav. Co k tomu potřebujeme? 
Odborné pracovníky – tedy nutriční te-
rapeuty.

Léčebná výživa je však i v lázeňských 
zařízeních nedílnou součástí kvalitní 
péče o klienta a měla by splňovat tyto 
požadavky:

• zajistit přiměřenou výživu podle 
jeho individuálních potřeb, 

• reagovat na případné potravinové 
alergie či nesnášenlivost některých 
potravin a pokrmů,

• upravit stravování podle osobních 
zvyklostí klienta (například snídá 
jen ovoce, večeří jen studené pokr-
my, nejí ryby),

• upravit stravování pro různé nábo-
ženské a sociální skupiny,

• pozitivně ovlivnit zdravotní stav, ze-
jména u metabolických chorob,

• zabezpečit celodenní stravování 
v rámci ekonomických limitů.

Jak je definována provozní 
činnost nutričního terapeuta

Základním článkem pro zajištění lé-
čebné výživy v lázních je předpis a se-
stavení diety.

Znamená to: 
• zpracování jídelních plánů, denních 

jídelních lístků pro jednotlivé diety,

• zpracování denních rozpisů a nor-
mování surovin podle stravovacích 
limitů,

• zajištění a přípravu surovin – kon-
trolní a poradenskou činnost,

• technologickou přípravu stravy – 
kontrolní dohled,

• výdej stravy – kontrolní dohled zej-
ména u metabolických diet,

• dodržování hygienických předpisů 
při přípravě a výdeji stravy – kon-
trolní činnost.

Provozní činnost nutričního terapeuta 
je ale pouze částí jeho práce, potřebné 
k zabezpečení léčebné výživy. Pro výsled-
ný léčebný efekt musí vykonávat také od-
bornou činnost.

Nedílnou součástí je 
i odborná činnost

Pokrytí této složky má opět svá přesně 
stanovená pravidla. Patří sem:

• stanovení nutriční anamnézy pomocí 
dotazníku,

• měření pacienta – jeho váha, výška, 
BMI při nástupu a ukončení léčby 
(zhodnocení léčebného efektu),

• hodnocení nutričního stavu dle do-
stupných laboratorních výsledků 
(ne všude se provádějí), zde je nutné 
správně se orientovat v dané proble-
matice,

• používání nových technologií a su-
rovin – neustálé sledování novinek 
na trhu,

• sestavování nových dietních postu-
pů a podkladů pro jejich přípravu, 
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• edukace klientů v průběhu pobytu 
– nutriční poradny,

• příprava edukačních materiálů pro 
domácí péči.

Standardy dietní léčby 
– současné téma

Po roce 1991 došlo k výrazným změnám 
v lázeňství, bylo zrušeno centrální řízení 
a tím i jednotný závazný postup v dieto-
logii. Cílem naší práce by proto mělo být 
vytvoření standardů dietní léčby zejména 
u metabolických chorob, který by byl vyu-
žíván pro všechna lázeňská zařízení v ČR. 
V současné době je v této oblasti vakuum. 
Platí však, že příklad je vždy lepší než vý-
uka, a při pobytu v lázních lze úspěšně 
navodit motivaci pro domácí péči (když 
to jde v lázních, může to jít i doma). Lá-
zeňský systém stravování také umožňuje 
představit klientům dietní stravování jako 
lákavou a chutnou variantu jídelníčku. Pro 
potřeby nemocnic byly a jsou průběžně 
vytvářeny postupy jak léčebnou výživou 
zlepšit zdravotní stav pacientů. 

Je nutné i v lázních zaměřit se na cho-
roby, u nichž je strava důležitou součástí 
léčby a hraje i edukační roli, zejména v dia-
gnózách: diabetes mellitus, choroby kar-
diovaskulárního systému, obezita.

Cíle dietní léčby u diabetiků 
v lázních jsou následující:

• zlepšení kompenzace diabetu,
• udržení individuální optimální glyké-

mie při dietě (léčba inzulínem nebo 
PAD + fyzická aktivita),

• udržení nebo snížení tělesné hmot-
nosti,

• formulace výživových doporučení 
pacientům s diabetem,

• předání edukačních materiálů dle 
vlastních možností,

• vytvoření doporučení pro domácí 
péči.

Je třeba používat složení diety pro pa-
cienty s diabetem doporučené Českou 
diabetologickou společností.

Zásady pro nízkocholesterolovou 
dietu 

Jde spíše o dohled nad dodržováním 
doporučeného životního stylu a opti-
málního režimu. Je třeba se zaměřit na 
pacienty se zvýšenou nebo vysokou hla-
dinou cholesterolu v krvi a se zvýšený-
mi hodnotami lipidového spektra, které 

jsou rizikovým faktorem srdečné cévních 
onemocnění. S tímto rizikem se potýká 
velké procento pacientů. Úprava režimu 
není krátkodobá, většinou jde o celoži-
votní disciplinovanost. Pacienta je třeba 
upozornit na rizika spojená s nedodr-
žováním doporučeného režimu a dosta-
tečně ho edukovat (vhodné a nevhodné 
potraviny, možnosti ovlivnění vhodným 
výběrem potravin, technologická úpra-
va pokrmů).

Rovněž je nezbytné instruovat ho v ob-
lasti následné domácí péče.

Zásady pro redukční dietu

O obezitě se dnes mluví jako o epi-
demii 21. století. Redukční režim by se 
proto měl stát u ohrožených jedinců při-
rozenou součástí denního života. V láz-
ních je ideální možnost pro to, jak začít 
s tímto režimem pod odborným dohle-
dem (rovnoměrný příjem energie + po-

hybová aktivita, pestrá a vyvážená stra-
va, motivace pro domácí péči – edukační 
materiály).

U racionální a šetřící stravy bychom 
měli vždy klást důraz na prevenci kar-
diovaskulárních chorob, obezity a nádo-
rových onemocnění.

Je nesnadné v současné době sjednotit 
postupy a doporučení, aby vyhovovaly 
potřebám všech lázní v ČR. Navrhuji pro-
to vytvořit tým odborných pracovníků 
(nutriční terapeuti, lékaři-dietologové 
z lázeňských zařízení), například pod 
záštitou České asociace sester – sekce 
nutričních terapeutů a asistentů. Tito 
odborníci by se měli zaměřit na proble-
matiku léčebné výživy v lázeňství. Úko-
lem tohoto týmu bude vytvoření stan-
dardů v léčebné výživě závazných pro 
všechna lázeňská zařízení v ČR.

Kontakt
fialova.luhacovice@seznam.cz

Fo
to

 K
ar

el
 V

íz
ne

r

Diasestra_2006_1.indd   28 13.3.2006   0:45:54



29

1/2006 � SESTRA V DIABETOLOGII

Glykemický index

Glykemický index
– edukace sestrou v interní 
a diabetologické ordinaci
Ludmila Riedlová, Iva Steinerová
Centrum ambulantní zdravotní péče
Ústřední vojenská nemocnice, Praha
(odborný poradce MUDr. Ladislav Krajči, CSc.)

Britský odborník na výživu dr. David Jenkins v 80. letech zpracoval teorii glykemic-
kého indexu, která spočívá v tom, že potraviny s nízkým a středním glykemickým 
indexem (GI) jsou schopny prodloužit pocit sytosti. Celá věc je založena na obsahu 
vlákniny v potravinách.

Hlavně obiloviny, ovoce a zelenina, ob-
sahující tyto nestravitelné části potra-
vy – vlákninu, snižují glykemický index 
potravin a tím obecně řečeno zpomalu-
jí vstřebávání cukrů. Doporučená denní 
dávka vlákniny je mezi 25 až 30 gramy. 
Proto bychom měli ve stravě upřednost-
ňovat celozrnné obilniny a chléb, pokud 
možno jíst syrovou zeleninu a dávat 
přednost celému ovoci.

Vláknina také snižuje riziko vzniku 
řady civilizačních chorob, například kar-
diovaskulárních onemocnění, rakoviny 
konečníku a tlustého střeva, a žlučových 
kamenů. Rozpustná a nerozpustná vlák-
nina obsažená v ovoci, zelenině a obilni-
nách blahodárně působí na střevní stě-
nu a zlepšuje činnost střev. Rozpustná 
vláknina navíc na sebe váže cholesterol, 
odvádí ho z těla, a protože také zpoma-
luje vstřebávání cukrů, snižuje hladinu 
vyplavovaného inzulínu.

Nebezpečné nejsou jen tuky

Vzhledem k tomu, že neustále přibývá 
lidí s nadváhou, přibývá také diabetiků 
2. typu, kterých je k 1. září 2005 registro-
váno jenom v České republice 750 000. 

Při edukaci je stále větší nutností ho-
vořit nejenom o nebezpečnosti tuků 
a jejich obsahu v potravě, ale i o glyke-
mickém indexu, množství a vhodném 
výběru potravin.

K zajištění životních funkcí lidského 
organismu je zapotřebí energie, kterou 
lidské tělo získává převážně z krevního 
cukru – glukózy. Sacharidy jako základ 
stravy jsou okamžitě využitelné. Vzhle-
dem k tomu, že se tepelně upravené 
sacharidy rychleji vstřebávají a tím se 
zvyšuje jejich GI, doporučuje se jídlo 
vhodně kombinovat se saláty ze syrové 
zeleniny. Celkový GI se tím sníží a trá-
vení zpomalí. 

Po jídle se hladina cukru zvyšuje. Čím 
více a rychleji hladina glykémie stoupne, 
tím více se vyplaví do organismu inzu-
línu, který transportuje krevní cukr do 
buněk a ukládá ho do tukových zásob. 
Rychlý vzestup glykémie a inzulínu způ-
sobí následně rychlý pokles hladiny cuk-
ru a inzulínu a dostaví se pocit hladu. 
Proto potraviny s nízkým GI zvyšují hla-
dinu glykémie pomalu, dochází k pozvol-
nému vylučování inzulínu a následně 
také k jeho pomalému snižování. Pocit 
hladu se tedy nedostaví tak rychle.

Každý diabetik 1. i 2. typu by měl být 
poučen o GI potravin, aby mohl tyto 
informace využít při sestavování jídel-
níčku.

Dalším předpokladem úspěšné léčby 
je množství přijímané energie a sachari-
dů. Klíčem je dosažení kaloricky chudší-
ho příjmu potravin s pocitem nasycení, 
potlačení hladu a zajištění správného 
výběru potravin.

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že 
strava rozdělená do více malých dávek 
s předností vařených jídel a zelenino-
vých salátů je velmi schůdným řešením 
pro každého, kdo chce optimalizovat 
svoji hmotnost a hlavně si ji udržet.

Glykemický index je číselný údaj, který vyjadřuje účinek potraviny na zvýšení glykémie ve srovnání s referenční potravinou 
(obvykle glukóza). Čím vyšší je GI, tím větší glykémii vyvolává a naopak. Určení GI se zakládá na měření vzestupu glykémie 
po konzumaci různých potravin. Hodnotí se glykemická křivka, která nám ukáže, jak se po jídle přechodně zvýšila hladina 
krevního cukru a zda za dvě hodiny postprandiální glykémie klesla k normální hodnotě (tj. 5  –  5,5 mmol/l).
Čím více cukrů (hlavně jednoduchých) je v potravině obsaženo, tím vyšší je glykemický index sledované potraviny. Čisté 
glukóze byl přiřazen glykemický index 100. Existují ale potraviny, které mají GI vyšší než čistá glukóza, a tyto potraviny 
(nápoje) jsou energeticky velmi bohaté a proto z hlediska zdravé výživy nedoporučované.
Glykemický index sleduje potraviny pouze z hlediska využitelnosti cukrů, ale nehodnotí kalorickou hodnotu dané potravi-
ny. V tabulkách GI proto nenajdeme maso a masné výrobky, protože jejich GI je velmi nízký.

Glykemický index
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glykemický index: pod 55 = nízký, 55  –  70 = střední, nad 70 = vysoký

• pivo 110 • špagety vařené „al dente“ 45

• glukóza 100 • chléb černý německý 40

• rýžová mouka 95 • čerstvý hrášek 40

• brambory pečené v troubě 95 • hroznové víno 40

• smažené hranolky 95 • šDáva z čerstvého pomeranče 40

• burizony 95 • přírodní jablečná šDáva 40

• bramborová kaše 90 • chléb žitný celozrnný 40

• předvařená rýže 90 • těstoviny celozrnné 40

• med 90 • fazole červené 40

• vařená mrkev 85 • planá indiánská rýže 35

• corn flakes 85 • merlík chilský (amarant) 35

• popcorn (bez cukru) 85 • kukuřice indiánská původní 35

• mouka pšeničná 85 • hrách sušený, vařený 35

• bageta 85 • mrkev syrová 35

• chipsy 80 • jogurt 35

• meloun vodní 75 • jogurt light 35

• sladké snídaňové obilniny 70 • pomeranč 35

• čokoládová tyčinka typu Mars 70 • hruška 35

• cukr (sacharóza) 70 • fík 35

• brukev 70 • meruňky sušené 35

• kukuřice 70 • mléko polotučné 30

• předvařená neslepitelná rýže 70 • broskev 30

• Coca-cola 70 • jablko 30

• nudle, ravioly 70 • fazole bílé 30

• celozrnný chléb 65 • fazole zelené 30

• brambory vařené ve slupce 65 • čočka hnědá 30

• krupice mletá 65 • marmeláda ovocná bez cukru 30

• zavařenina 65 • čokoláda hořká 70 % kakaa 22

• banán 65 • čočka zelená 22

• pomerančový džus 65 • loupaný hrách 22

• hrozinky 65 • třešně 22

• bílá dlouhá rýže 60 • švestky 22

• slané sušenky 55 • grapefruit 22

vmáslové sušenky 55 • fruktóza 20

• vařené těstoviny 55 • burské oříšky 20

• mouka z pohanky 50 • meruňky čerstvé 20

• kiwi 50 • sója vařená 20

• rýže basmati 50 • ořechy vlašské 15

• rýže tmavá natural 50 • cibule, česnek 10

• sorbet 50 • zelenina kořenová, saláty, houby 10

• chléb otrubový 45 • rajčata, lilky, paprika, zelí, brokolice… 10

Glykemický index
Tabulka: Glykemické indexy (GI) potravin – referenční hodnotou je glukóza (100)

převzato z odborných materiálů
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Transplantace Langerhansových 
ostrůvků v IKEM – zahájení
klinického programu
Eugenie Číhalová
Transplantační laboratoř Langerhansových ostrůvků
IKEM Praha

Transplantace Langerhansových ostrůvků (LO) představuje v současné době 
nový typ léčby diabetu 1. typu, vhodný zatím pro úzkou skupinu vybraných ne-
mocných.

Indikace jsou podobné jako pro trans-
plantaci pankreatu, je ovšem nutno vzít 
v úvahu, že transplantace LO není za-
tím běžnou metodou léčby a že pravdě-
podobnost dosažení úplné nezávislosti 
na vnějším inzulínu je nižší. Na druhé 
straně však odpadá riziko náročné ope-
race v celkovém znecitlivění. Proto jsou 
v současné době u nás k této léčbě zařa-
zováni nemocní s diabetem 1. typu, kteří 
již dříve podstoupili transplantační léč-

bu a mají funkční štěp ledviny. Dále jsou 
zařazováni nemocní s velmi nestabilním 
diabetem 1. typu, u nichž je dosavadní 
léčba inzulínem prokazatelně nedosta-
čující. Jde zejména o nemocné s poru-
chou vnímání hypoglykémií. Hlavním 
rizikem pro ně je imunosupresivní léč-
ba, která je součástí dlouhodobé post-
transplantační léčby. Transplantace LO 
nepředstavuje pro nemocného velké za-
tížení, protože se provádí pouze v míst-

ním znecitlivění, a to infúzí čistých LO 
(cca 10 – 20 ml) kanylou do portální žíly 
pod kontrolou RTG. Tento výkon u nás 
zatím není hrazen ze zdravotního po-
jištění, nýbrž z grantů.

Tyto transplantace se ve světě prová-
dějí několik let (první TX LO v roce 1973, 
University of Minnesota), na mnoha pra-
covištích ve světě, do roku 2000 s výsled-
ky ne příliš přesvědčivými. Skupině lékařů 
z Edmontonu se v roce 2000 podařilo vy-
vinout metodu, kterou se úspěšnost této 
transplantace zvýšila na 80 %. V současné 
době se podle této metody, tzv. „edmon-
tonského protokolu“, nebo s menšími ob-
měnami provádějí s úspěšností 20 až 50 % 
ve čtyřiceti světových centrech.

Transplantace LO představuje jedno-
duchou aplikaci, které předchází složitý 
proces získání čistých a životaschopných 
LO v dostatečném množství.

Tab. č. 1: Kritéria Langerhansových ostrůvků
pro transplantaci

• životnost LO > 70 %

• čistota LO > 30 %

• počet IEq > 4 000/kg hmotnosti pří-
jemce

• konečný objem tkáně
(čistých LO) < 10 ml

• hladina endotoxinu < 5 EU / kg hmot-
nosti příjemce / hod / inf.

• mikrobiologicky negativní

Tab. č. 2: Odběr a konzervace – práce s pankrea-
tem dárce

• izolace LO – kritický bod pro kvalitu LO

• separace pomocí enzymu liberáza

• vymytí liberázy z rozpadlé tkáně

• purifikace na buněčném separátoru 
COBE 2190

• vymytí purifikačního roztoku

• zjištění počtu LO a jejich kolekce

• kontrola životnosti LO

• uchování LO na TK do doby jejich trans-
plantace

Tab. č. 3: Podmínky klinické aplikace

• dostatek tréninkových izolací

• připravený, vysoce profesionální pra-
covní tým

• dokonale přístrojově vybavené praco-
viště

• pracoviště splňující podmínky pro 
práci s LO

• materiálové zázemí

Tab. č. 4: Rizika transplantace LO

• možné komplikace během podání in-
fúze LO

� alergická reakce na kontrastní 
látku

� možnost krvácení při punkci vrát-
nicové žíly

� možnost vzniku trombózy

• nežádoucí účinky dlouhodobé imuno-
supresivní léčby

Úspěšnost transplantace nelze 
jednoznačně předpovědět, čas-
to je třeba TX LO opakovat až 
třikrát, je závislá na mnoha fak-
torech, které vstupují do jednot-
livých fází celkového procesu, 
a ani potom nelze jednoznač-
ně označit transplantaci LO za 
úspěšnou či neúspěšnou. 

Úspěšná TX LO je tehdy, stane-li 
se pacient po výkonu dlouhodo-
bě nezávislý na podání vnějšího 
inzulínu.

Úspěšnost
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Průběh izolačního procesu:

Obr. č. 12: LO pod mikroskopemObr. č. 11: Po skončení izolačního procesu se LO 
ukládají na tkáňovou kulturu, kde jsou uchová-
ny do doby jejich transplantace

Obr. č. 10: Závěrem je nutné LO spočítat pod mi-
kroskopem a přepočítat na IEq

Obr. č. 9: Vymývání LO ze separačního roztoku 
a jejich kolekce

Obr. č. 8: Buněčný separátor COBE 2991 pro od-
dělení LO od exokrinní tkáně

Obr. č. 7: Zbytek tkáně pankreatu ve třepací 
komoře

Obr. č. 6: Kontrola LO (obarveny Dithizonem) 
pod mikroskopem

Obr. č. 5: Automatická třepačka – vytřepávání 
LO z exokrinní tkáně pankreatu

Obr. č. 4: Pankreas naplněný LIBERÁZOU

Obr. č. 3: Pumpy k plnění pankreatu LIBERÁ-
ZOU

Obr. č. 2: Plnění očištěného a zváženého pankrea-
tu enzymem LIBERÁZA

Obr. č. 1: Očištění a desinfekce pankreatu
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Úloha sestry v geriatrické 
paliativní péči

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

Paliativní medicína stejně jako paliativní péče jsou v očích laické veřejnosti a bo-
hužel i v očích medicínské veřejnosti převážně spojovány s terminálními stavy ná-
dorových onemocnění a s aplikací vysokých dávek opiátů. Současná definice WHO 
pro paliativní péči sice obecněji definuje a rozšiřuje paliativní péči na všechna one-
mocnění nereagující na kurativní léčbu, ale zdůrazněním léčby bolesti v definici ji 
taktéž směruje k nádorovým onemocněním.

„Paliativní medicína je celková léčba 
a péče o nemocné, jejichž nemoc nerea-
guje na kurativní léčbu. Nejdůležitější je 
léčba bolesti a dalších symptomů, stejně 
jako řešení psychologických, sociálních 
a duchovních problémů nemocného. Cí-
lem je dosažení co nejlepší kvality života 
nemocných a jejich rodin.“

Podíváme-li se na statistické údaje, 
umírá ročně v ČR přibližně kolem 105 ti-
síc lidí, z toho pouze kolem 28 tisíc, tj. cca 
1/3 úmrtí, připadá na malignity. Pouze asi 
1 % ze všech umírajících (tedy přibližně 
1 000 umírajících) se dostává na praco-
viště, poskytující specializovanou palia-
tivní péči. Dalších přibližně 75 % všech 
úmrtí nastává ve zdravotnické či sociální 
instituci (nemocnici, léčebně dlouhodobě 
nemocných, domovech důchodců) a nej-
vyšší počet úmrtí spadá do seniorského 
věku. Ve většině případů úmrtí nastává 
jako komplikace nebo letální vyústění 
chronického progresivního onemocně-
ní. Proto v geriatrii, stejně jako na všech 
pracovištích, kde jsou léčeni a ošetřová-
ni senioři, má paliativní péče své místo. 

Paliativní péče v geriatrii
O tom, jak by měla paliativní péče 

v geriatrii vypadat, o nedostatcích její 
praktické aplikace, o finančních obtížích 
a všech nesnázích provázejících tento 
medicínský obor se vedou četné diskuse 
na odborné i laické úrovni. Diskuse pro-
bíhají především okolo témat postupů 
a režimových opatření při poskytování 
paliativní péče, snaží se upřesnit a de-
finovat úkoly jednotlivých odborníků 

ošetřovatelského týmu, stanovit míru 
zodpovědnosti nemocného a rodiny za 
vlastní zdraví a život, zabývají se psycho-
logickou pomocí nemocným a jejich rodi-
nám atd. Stále však není vyřešena klíčová 
otázka paliativní péče v geriatrii, a ta zní: 
Kdy pacienta–seniora zařadit do režimu 
paliativní péče? Na jedné straně chybějí 
jednoznačná kritéria a klinická definice, 
na straně druhé není žádná opora v zá-
konech u nás ani ve většině zemí EU. 
V geriatrické praxi přitom rámcové ur-
čení hranic paliativní péče nutně potře-
bujeme především proto, že stále přibývá 
stárnoucích obyvatel s nekurabilní poly-
morbiditou a různými stupni handicapu, 
kteří konec svého života tráví imobilní 
a v různých zdravotnických zařízeních 
a institucích. V současné době při řeše-
ní jejich zdravotních problémů užíváme 
nejraději terminologie „symptomatická 
léčba, konzervativní postup“ apod., což 
je v podstatě poskytování určité formy 
paliativní péče, ovšem zbavené aspektů 
psychosociální podpory.

Z průzkumů veřejného mínění vyplý-
vá, že 80 % dotázaných si nepřeje zemřít 
v instituci a 66 % odpovědí uvádí jako 
hlavní důvod právě neexistenci psycho-
sociální podpory při umírání v našich 
zdravotnických zařízeních. Na prvním 
místě respondenti uvádějí nepřítomnost 
blízkých a osamocení v umírání, na dal-
ších místech pak strach z bolesti nebo ji-
ných nepříjemných symptomů a ztrátu 
důstojnosti. Pouze 3,8 % dotázaných se 
domnívá, že péče o psychické strádání 
terminálně nemocných a umírajících je 
skutečně dostatečná. 

Dovolím si na tomto místě citovat slo-
va třináctiletého umírajícího chlapce, 
která vyjadřují ve své bezprostřednosti 
a pravdivosti to, co mnohý umírající do-
spělý nedokáže zformulovat, a dokreslují 
potřeby terminálně nemocných. „Neod-
cházejte pryč. Zůstaňte tady. Potřebuji 
teJ hlavně vědět, že tu je někdo, kdo mě 
bude držet za ruku, až to budu potřebo-
vat. Mám strach… Ještě nikdy v životě 
jsem totiž neumíral…“ (zdroj – http://
www.cestadomu.cz)

Péče o nemocné s vaskulární 
demencí jako model 
geriatrické paliativní péče?

Péče o nemocné s vaskulární demencí 
může patřit k modelovým situacím ge-
riatrické paliativní péče. Pod vaskulární 
demencí se skrývá polymorfní skupina 
kognitivních poruch s různým stupněm 
klinických symptomů, které jsou v sou-
časné době pro naši medicínu nevyléčitel-
né. Symptomy a obtíže jsou progredující 
a v konečných fázích demence odpovída-
jí symptomům umírání (tab. č. 1), které 
jsou spojovány především s terminální 
fází nádorových onemocnění. U vasku-
lárních demencí jsou některé sympto-
my, jako například ztráta zájmu o okolí, 
postupná ztráta komunikace, zvýšená 
únavnost, preference lůžka, prodlužu-
jící se periody spánku apod., rozloženy 
v delším časovém intervalu, někdy až na 
několik měsíců. V konečné fázi probíhá 
onemocnění obdobně, s obdobnými zása-
dami léčby jako terminální fáze malignit 
a nemocný i rodina v celém průběhu de-
mence potřebují specifický komunikační 
přístup, specifický léčebný režim i psy-
chosociální podporu.

Přes veškerou podobnost s nevyléčitelným 
nádorovým onemocněním nejsou tito pacien-
ti zařazováni do paliativního režimu péče 
v plném rozsahu a v pravém slova smyslu.
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Proč k tomu dochází?
• Chybí legislativa.
• Odborný personál i laická veřejnost 

odmítají přijmout jiná onemocnění 
a stavy, než jsou malignity, za ne-
zvratně nekurabilní a konečné.

• Chybí klinické stanovení hranice po-
čátku paliativní péče v geriatrii.

Dalších důvodů je ještě celá řada, ale 
tyto tři se zdají být nejzávažnější a v sou-
časné době neprolomitelné. 

Obecně lze v celé geriatrické medicíně 
hovořit o specifickém přístupu k nemoc-
ným, který je nezvratně dán klinický-
mi projevy postupného fyziologického 
stárnutí organismu, které vedou neod-
vratně ke konci života bez ohledu na do-
sah a možnosti naší léčby a péče. O co 
tedy vlastně konkrétně v geriatrii jde? 
Všemi dostupnými medicínskými pro-
středky zabezpečit co nejvyšší možnou 
kvalitu života nemocných seniorů se 
současným řešením psychosociálních 
a duchovních otázek nemocného a jeho 
rodiny. Není tento cíl geriatrické medi-
cíny velmi podobný definici paliativní 
péče WHO?

Vzhledem k tomu, že stále narůstá 
počet seniorů, převážná většina úmrtí 
spadá do seniorského věku, úmrtí jsou 
konečným vyústěním chronických one-
mocnění a 2/3 nemocných umírají v in-
stitucích, které nejsou všechny speciali-
zovanými pracovišti pro léčbu seniorů, 
je nutné se nad kvalitou péče o tuto po-
pulaci přinejmenším zamyslet.

Zásady péče o terminální 
stavy seniorů

V České republice není v současné době 
instituce, která by monitorovala kvalitu 
péče o umírající, a také standardy a le-
gislativa této péče pro geriatrii nejsou 
vypracovány. 

Co tedy můžeme na svých pracoviš-
tích pro chronicky nemocné a umírající 
seniory udělat ihned, aby se naše péče 
skutečně zlepšila a především zhuma-
nizovala, přestala být anonymní a pře-
technizovaná? 

Základním pravidlem paliativní péče 
je, že rozhodování o jejím začátku a prů-
běhu provádí pracovní tým sestavený 
z lékaře, ošetřující sestry, rehabilitační 
sestry, sociální pracovnice, psychologa 
nebo duchovního. Veškerá rozhodnutí 
jsou činěna s respektem k přání nemoc-
ného. Ošetřující lékař informuje rodinu 
o zahájení a postupu paliativní péče.

Tab. č. 1: Základní symptomy terminální fáze

• progresivní celková slabost, únava a svalová ztuhlost, pacient nevstává z lůžka

• prodlužující se periody denního spánku

• postupné snižování pacientovy schopnosti pozornosti a koncentrace

• klesá pacientův zájem o konverzaci

• pacient se vnitřně „vzdaluje“ od vnějšího světa, kontakt zachovává pouze 
s několika nejbližšími

• zhoršuje se zrak a sluch

• zmatenost, dezorientace, halucinace

• pacient odmítá jíst a pít

• má sucho v ústech a potíže při polykání

• klesá diuréza, někdy až do stadia anurie

• pacient má chladné (někdy mramorované) končetiny

Tab. č. 2: Nadstandardní úkoly sestry u geriatrického lůžka ve vztahu k pacientovi

• schopnost pozorovat a srovnávat

• znát podrobně anamnézu pacienta, somatický stav a schopnosti pacienta v den 
přijetí; toto je základní bod pro srovnávání vývoje a změn stavu nemocného

• najít vhodné téma v jakékoliv rovině společenské nebo medicínské k navázá-
ní kvalitního kontaktu s nemocným, ale nevytvořit závislost pro obě strany

• vytvořit si vlastní denní systém kontroly stavu nemocného podle paciento-
vých možností a schopností

• přijímat pacientovy stesky a stížnosti s profesionální důvěrou a vstřícností; 
pacient se nám snaží mnoha způsoby sdělovat své problémy a obtíže; je tře-
ba jen poslouchat, naslouchat a věřit

• sestra vytváří nejdůležitější a nepostradatelnou spojnici mezi lékařem a pa-
cientem

• je tlumočníkem pacientových obtíží a stesků, aR jsou jakékoliv; tyto obtíže ne-
přehlíží, nezlehčuje je před pacientem ani před lékařem

• u nemocných s demencí aplikuje v komunikaci specifické komunikační a oše-
třovatelské techniky po dohodě s lékařem

Tab. č. 3: Nejdůležitější úkoly sestry v geriatrické paliativní péči směrem k lékaři

• předává lékaři veškeré poznatky ve změně chování pacienta, jeho fyzických 
schopností a dovedností

• podává informace o změnách v příjmu potravy a tekutin

• při denních činnostech a při manipulaci s nemocným hodnotí stupeň boles-
tivosti, tuto informaci předává lékaři

Tab. č. 4: Hlavní body zvýšené zátěže sester při dlouhodobém kontaktu s umírajícím nemocným

• fyzická zátěž při manipulaci s imobilním nemocným

• psychická zátěž – paliativní péče nemá pozitivní výsledky a pozitivní perspek-
tivu, sestra vnímá velikost utrpení nemocného, které akceptuje do určité míry, 
spoluprožívá konečné životní situace

• sestra naváže příliš blízký kontakt s pacientem, po jehož úmrtí prožívá plně 
bolest z jeho ztráty
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Sestra je nejdůležitějším článkem ce-
lého týmu především proto, že tráví 
s nemocným nejvíce času a má s ním 
nejužší kontakt. Kromě odborných stan-
dardizovaných činností sestry u lůžka je 
potřebné, aby sama dokázala postřeh-
nout veškeré změny v celkovém soma-
tickém i psychickém stavu nemocného 
a dokázala je dobře interpretovat ostat-
ním účastníkům týmu, především léka-
ři. Jednotlivé úkoly sestry u geriatrické-
ho paliativního nemocného, prováděné 
navíc nad standardní práci, shrnuje 
tabulka č. 2. Jedním z nejdůležitějších 
úkolů je potřeba každodenního pozoro-
vání a srovnávání stavu nemocného. Pro 
tento účel si ses tra vytvoří vlastní denní 
systém kontroly stavu nemocného pod-
le pacientových možností a schopností. 
Jakákoliv změna stavu je pak zřetelnější 
a dříve rozpoznatelná. Systém kontro-
ly by měl zahrnovat oblast somatickou 
i psychickou. Například dávat nemoc-
nému stejné úkoly při ranní hygieně 
a sledovat jejich plnění, klást denně při 
rozhovoru několik obdobných otázek 
a sledovat měnící se kognitivní schop-
nosti nemocného, jeho momentální du-
ševní rozpoložení, tíseň apod. 

Směrem k lékaři je sestra nejvýznam-
nější spolupracovnicí v paliativní péči 
(tab. č. 3). Měla by být schopna přinášet 
kvalitní informace o změnách stavu pa-
cienta, jednotlivé nově vzniklé stavy ne-
mocného a mezníky péče řešit ve spolu-
práci s ostatními členy terapeutického 
týmu. Na základě informací od sestry si 
lékař vytváří a doplňuje mozaiku infor-
mací o celkovém stavu pacienta, o průbě-
hu léčby a především o účinnosti a pro-
spěšnosti celého managementu paliativní 
péče, je schopen rozhodovat o přechodu 
chronicky nemocného do režimu paliativ-
ní a terminální paliativní péče.

Trvalá péče o chronicky a nevyléčitelně 
nemocné s sebou přináší velkou psychic-
kou zátěž pro ošetřující personál. Nejvíce 
jsou kontaktem s dlouhodobě umírající-
mi zatíženy ošetřující sestry (tab. č. 4). 
Dlouhodobé psychické přetížení může 
vyústit do útěku k popírání a bagateliza-
ci, ke zdravotním psychickým a somatic-
kým obtížím až do syndromu vyhoření. 
K prevenci těchto negativních dopadů 
paliativní péče na ošetřující personál 
existuje celá řada postupů akutní i dlou-
hodobé pomoci od individuální relaxace 
až po odbornou psychoterapii. Je vhodné 
na pracovišti zavést supervize jednotli-
vých případů.

Čtyři základní okruhy 
léčebné intervence 
v preterminální a terminální 
geriatrické paliativní péči

V každém z okruhů paliativní péče má 
ošetřující sestra nezastupitelné místo 
jako pozorovatelka, hodnotitelka, ošet-
řovatelka, pomocnice a spřátelená rád-
kyně nemocného. Splňuje tak najednou 
mnoho rolí, které k úspěšnému zvládnutí 
vyžadují kromě odborné sesterské práce 
i psychologickou průpravu a schopnost 
vlastní relaxace. Proto je potřebné, aby 
každá sestra měla vytvořeny základní 
pracovní stereotypy pozorování a hodno-
cení stavu nemocného v paliativním reži-
mu, které budou neměnné a pomohou jí 
úspěšně zvládnout všechny ostatní role 
a povinnosti.

role sestry úkoly sestry

sestra pozorovatelka 
a hodnotitelka

• přehled o množství požité pevné stravy
• přehled a záznamy o množství požitých tekutin
• sledovat diurézu a konzistenci a četnost stolic
• přehled o schopnostech nemocného užívat léky p. o.

sestra ošetřovatelka 
a pomocnice

• přizpůsobovat konzistenci požívané potravy potřebám 
a možnostem pacienta

• krmení nemocného
• pravidelné podávání tekutin p. o. nejméně do 1 000 ml
• nepodávat bezmyšlenkovitě PAD nebo inzulín u pacien-

ta s poruchou příjmu potravy
• dohled nad užíváním léků p.o.

sestra spřátelená 
rádkyně

• doporučit nemocnému nebo rodině nejvhodnější úpra-
vu přinášených pokrmů, odpovídající jeho stavu

• získat spoluúčast příbuzných na krmení nemocného

Tab. č. 5: Výživa a hydratace – role a úkoly sestry

1. Výživa a hydratace 

Možnost přijímání potravy a teku-
tin je pro chronicky nemocného, pa-
cienta v palia tivním režimu a i jeho 
příbuzné známkou trvajícího a po-
kračujícího života. Kromě tohoto vý-
znamu mnohdy potrava plní roli psy-
chosociální vazby mezi nemocnými
a blízkými. Potrava a tekutiny získávají 
tedy v paliativní péči ještě jinou hodno-
tu než jen výživovou, s tím souvisí i role 
sestry u lůžka pacienta v paliativním re-
žimu (viz tab. č. 5).

2. Léčba bolesti preterminálních 
a terminálních stavů

Bolest je jedním ze základních sympto-
mů, provázejících stárnutí a s prodlužu-
jícím se věkem nabírá na intenzitě. Pa-

role sestry úkoly sestry

sestra pozorovatelka 
a hodnotitelka

• sledovat bolestivost jednotlivých denních úkonů
• sledovat bolestivost pasivní manipulace s nemocným
• sledovat změny bolestivosti v časových úsecích
• o bolesti vést záznamy

sestra ošetřovatelka 
a pomocnice

• dopomoci pacientovi při jednotlivých denních úkonech 
při bolestivosti prováděného výkonu

• neustále kontrolovat, zda se zlepšuje nebo zhoršuje 
bolestivost při jednotlivých denních činnostech

sestra spřátelená 
rádkyně

• hledá s nemocným úlevové polohy
• ukazuje příbuzným způsob manipulace s nemocným 

a snaží se o spoluúčast příbuzných při základní mani-
pulaci s nemocným

Tab. č. 6: Léčba bolesti preterminálních a terminálních stavů – role a úkoly sestry

Diasestra_2006_1.indd   35 13.3.2006   0:29:50



36

SESTRA V DIABETOLOGII � 1/2006

Geriatrie

cient, přecházející do režimu paliativní 
péče, si s sebou přináší již zavedenou 
analgetickou léčbu, která se v průběhu 
paliativní péče mění v závislosti na stavu 
pacienta. Mění se kombinace analgetik, 
jejich dávkování a především lékové for-
my. Úkolem sestry je, aby včas rozpozna-
la úroveň bolesti u nemocného, měnící 
se intenzitu a charakter bolesti a aby do-
kázala monitorovat úspěšnost podávané 
analgetické medikace (viz tab. č. 6).

3. Terapie delirantních stavů

Stavy zmatenosti a delirantní stavy 
nejsou pouze doménou demencí, ale vy-
skytují se s postupujícím věkem u větši-
ny kognitivně intaktních seniorů v rám-
ci stárnutí mozku. Dochází tak k poklesu 

role sestry úkoly sestry

sestra pozorovatelka 
a hodnotitelka

• pomocí standardních otázek zhodnotí změny v kogni-
tivních schopnostech nemocného

• stejným způsobem pátrá po úzkostných stavech a de-
presi

• z projevu pacienta rozpozná delirantní stav

sestra ošetřovatelka 
a pomocnice

• vstřícností a porozuměním mírní psychické napětí 
a stres nemocného i jeho rodiny

• umí naslouchat
• přizpůsobením ošetřovatelské péče možnostem nemoc-

ného a adekvátní komunikací předchází delirantním 
stavům

sestra spřátelená 
rádkyně

• prostřednictvím vedených společenských rozhovorů 
s nemocnými získává informace o možné příčině jejich 
psychických změn

• z rozhovorů s nemocným i příbuznými získává infor-
mace o jeho přáních a potřebách, zvyklostech, životním 
stylu

Tab. č. 7: Terapie delirantních stavů – role a úkoly sestry

role sestry úkoly sestry

sestra pozorovatelka 
a hodnotitelka

• zaregistruje i drobné změny stavu nemocného, které by 
mohly vést k febriliím např. pokašlávání, změnu barvy 
a čirosti moči, zápach moči

• registruje barvu vykašlaného sputa

sestra ošetřovatelka 
a pomocnice

• řeší febrilní stav podle ordinace lékaře
• přizpůsobuje ošetřovatelský režim stavu nemocného
• přizpůsobuje stravovací a pitný režim pacienta jeho 

momentálnímu stavu

sestra spřátelená 
rádkyně

• provádí dechová cvičení
• upravuje mikroklima kolem lůžka nemocného
• pomáhá nemocnému při vykašlávání – polohování

Tab. č. 8: Léčba febrilních stavů – role a úkoly sestry

jeho funkčních rezerv a zhoršení adapta-
ce na zátěž jak fyzickou, tak psychickou, 
což se projeví stavem s různým stupněm 
dezorientace až deliriem (viz tab. č. 7).

4. Léčba febrilních stavů

Febrilní stavy u geriatrických nemoc-
ných v paliativním režimu patří k nej-
častějším komplikacím s vysokým pro-
centem úmrtnosti. Nejčastější příčinou 
febrilií (až 80 %) jsou infekce dýchacích 
cest, v menším procentu infekce močo-
vých cest a na posledním místě jsou to 
dekubity a chronické rány. Se znalos-
tí nejčastějších příčin febrilních stavů 
může sestra provádět preventivní opat-
ření k zabránění nebo oddálení vzniku 
infekcí (viz tab. č. 8).

Geriatrická paliativní péče je oblast 
geriatrické medicíny, která staví na zá-
kladech paliativní péče pro onkologické 
nemocné a začíná vytvářet vlastní po-
stupy a léčebné přístupy zohledňující 
specifika a zvláštnosti stáří a stárnutí. 
S prodlužujícím se věkem a technizací 
medicíny narůstá významně populace 
seniorů a přibývá polymorbidních, han-
dicapovaných a chronicky nemocných 
pacientů vysokého věku, kteří prožívají 
v terminálních fázích svých onemocnění 
kratší či delší období v režimu paliativní 
péče. Bohužel ve většině případů prochá-
zejí senioři tímto obdobím v nemocnič-
ních zařízeních nebo v ústavech sociál-
ní péče, kde není odpovídající technické 
ani personální vybavení k poskytování 
komplexní paliativní péče v odpovída-
jící kvalitě. 

Můžeme jen doufat, že naše společnost 
brzy pochopí nutnost řešení jednotlivých 
problémů současné geriatrické paliativní 
péče a podpoří tuto oblast medicíny jak 
legislativně, tak finančně. Všichni ji totiž 
jednou budeme potřebovat!
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Navštívily jsme…

Evropský otevřený den diabetu
ve Frankfurtu nad Mohanem

Hana Kůsová1, Marie Libichová2

1Diabetologické centrum FN Plzeň
2Diabetologické centrum FN Ostrava

Ve Franfurtu nad Mohanem se 4. listopadu 2005 v tamním obrovském farma-
ceutickém komplexu konal seminář, v jehož praktické části jsme se vydaly po sto-
pách inzulínu Lantus (obr. č. 1). Pořadatelem byla firma Sanofi-Aventis. Měly jsme 
možnost prohlédnout si tento moderní areál a tak trochu nahlédnout pod poklič-
ku při výrobě inzulínu.

Lantus – příklad moderní 
metody získávání inzulínu

Jedná se o dlouhodobě působící (24 
hodin) inzulínový analog (s generickým 
názvem glargin). V České republice se 
Lantus k rukám pacienta dostal v roce 
2004, v Německu byl k dispozici již v ro-
ce 2000. V současné době ho mohou po-
užívat pacienti ve více než 70 zemích. 
Inzulín Lantus se vyrábí za pomoci ge-
nového inženýrství z nepatogenních 
kmenů Escherichia coli. Cesta molekuly 
Lantusu od E. coli až na trh trvá zhruba 
60 dní. E. coli je nejprve fermentována 
(nakultivována), k tomu je zapotřebí, aby 
tato bakterie měla dostatek potřebných 
živin – glukózu, amoniak a různé mine-
rály. Poté je do buňky E. coli vpravena 
genetická informace, získaná z lidského 
chromozomu ve formě DNA, která přinu-
tí E. coli, aby produkovala lidský inzulín. 
Po vytvoření inzulínu je buňka E. coli 
rozbita pro získání molekuly pre-inzulí-
nu. Dále dochází k úpravě molekuly (fil-
trací a centrifugací) a k jejímu čištění 
biochemickou metodou – chromatogra-

fií. Výsledným produktem je inzulínový 
analog Lantus s prodlouženým 24 hodi-
novým trváním účinku. Při této moderní 
metodě výroby inzulínu v podstatě ne-
existují alergické reakce na inzulín, jak 
tomu bylo dříve při používání zvířecích 
inzulínů. Navíc tato metoda zaručuje, že 
inzulínu nikdy nebude nedostatek. 

Cíle Federace evropských 
diabetologických sester 
(FEND)

Významným hostem a přednášejícím 
na tomto setkání byla Anne-Marie Fel-
tonová, předsedkyně FEND. Prvořadým 
úkolem této organizace je rozvinout 
a podpořit profesionální roli diabetolo-
gických sester v Evropě, ovlivnit evrop-
skou zdravotnickou politiku týkající se 
péče a výzkumu v diabetologii, podpořit 
standardy péče o nemocné s diabetem 
v celé Evropě a spolupracovat s národ-
ními a mezinárodními zdravotnickými 
organizacemi. 

Anne-Marie Feltonová (obr. č. 2) velmi 
vážně promluvila o budoucnosti diabetu 

v systému Evropské unie (EU). Nejprve 
shrnula závažnost výskytu diabetu a fi-
nanční náročnost léčby této nemoci a je-
jích komplikací. Diabetes mellitus a jeho 
komplikace v současné Evropě totiž před-
stavují vedoucí příčinu úmrtí. Touto cho-
robou trpí 30 miliónů lidí v celé Evropě 
a odhaduje se, že v roce 2025 výskyt této 
nemoci vzroste o 20 % (obr. č. 3). Rychlý 
nárůst diabetu v Evropě by měl být pr-
vořadým předmětem zájmu veřejného 
zdravotnictví v zemích EU. Je nezbytné, 
aby politické instituce EU a vlády člen-
ských států provedly nezbytná opatření 
ke zlepšení zdravotní péče o diabetiky 
v Evropě. Nebude-li dia betes v popředí 
zájmu veřejného zdravotnictví, je zde 
riziko, že počet lidí s dia betem nekont-
rolovatelně poroste.

Přestože údaje o výskytu a finanční ná-
ročnosti diabetu jsou alarmující, podle 
průzkumu International Diabetes Fede-
ration (IDFF) z roku 2004 má pouze 12 
z 25 členských států EU vytvořen národ-
ní plán nebo standard v péči o dia betes 
(prevence, diagnostika a léčba). V sou-
časné době neexistuje žádné srovnáva-
cí kritérium pro zhodnocení stupně za-
pojení národních plánů v praxi, navíc se 
národní plány navzájem liší.

Česká republika má prostřednictvím 
České diabetologické společnosti vytvo-
řeny národní standardy v péči o nemoc-
né s diabetem a standardy pro screening 
nemoci u rizikových i nerizikových sku-
pin (www.diab.cz). Standard pro preven-
ci této chronické nemoci však v současné 
době v ČR není.

Obr. č. 1

Obr. č. 2 Obr. č. 3
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Rada by měla povzbuzovat členské státy:
� v postavení diabetu do čela národní zdravotní politiky,
� v zajištění veřejného uvědomění v prevenci diabetu, zvládání rizik a komplikací veřejnými kampaněmi za zlepšení ži-

votního stylu obyvatelstva,
� v účasti na nejosvědčenější evropské praxi pro prevenci, screening a léčbu nemoci,
� v sestavení vyhledávacích programů pro časné rozpoznání nemoci u všech rizikových skupin populace,
� v zajištění kvalitních školicích programů pro diabetologické sestry a lékaře.

Rada pro zdravotnictví EU

Cílem sdělení A. M. Feltonové bylo zdů-
raznit potřebu vytvoření uceleného evrop-
ského systému v péči o diabetes tak, aby 
člověk s diabetem mohl dostat co nejlep-

ší péči bez ohledu na to, v jaké zemi EU 
žije. Je třeba, abychom spolupracovali na 
evropské úrovni. Tuto myšlenku také pod-
porují John Bowis, irský ministr zdravot-

nictví (člen evropského parlamentu), a To-
ny O’Sullivan, prezident IDF pro Evropu. 
V blízké době hodlají podniknout kroky, 
aby došlo k uskutečnění těchto plánů.

Navštívily jsme…

Žijeme v moderním, přetechnizovaném a blahobytném světě, tedy alespoň většina z nás. Řada tradičních činností do-
stává nové formy a podoby. Mnoho věcí však přetrvává. Třeba naše lidské vlastnosti a vzájemné vztahy, totožné, navzdory 
měnícím se kulisám, již po tisíce let. Naštěstí zůstávají i mnohé hodnoty. Jednou z těch pro mne univerzálně pozitivních je 
vzdělání. Vzdělání je klíčem k mnohým branám. K poznání a pochopení sebe sama, svého okolí, lidských vztahů, souvislos-
tí, ale také klíčem k vlastní sebeúctě, sebevědomí, osobnímu úspěchu a blahobytu. Vzdělání je tak trochu jako láska, může 
nám mnoho dát, ale musíme mu také něco obětovat, přinejmenším své úsilí, práci a odříkání.

Když jsme v nakladatelství diskutovali o možných sponzorských projektech, pochopitelně krom našich standardních pro-
gramů ve prospěch českých knihoven, studentů a zdravotnických škol, opakovaně se nám vracela na mysl možnost zapojit 
se do programu Adopce na dálku. Jde o sponzorský program organizovaný Arcidiecézní charitou Praha, ve kterém jde o to, 
dát šanci na vzdělávání chudým dětem z různých oblastí světa. Sponzor („adoptivní rodič“) si vybere konkrétního studenta 
či žáka a svým finančním příspěvkem (každoročně až do ukončení studia) pak pomáhá zajistit jeho studium. V tomto pro-
jektu je důležitá také osobní účast. „Rodič“ má možnost svého svěřence podpořit i prostřednictvím dopisů. 

Soudím, že Adopce na dálku, jde správným směrem, směrem kam by se měla ubírat naše solidarita. Učí potřebné pomoci 
si sami, prostřednictvím vzdělávání dává šanci lidem, kteří ji chtějí, žádají a dokážou využít. Prolistoval jsem materiály Ar-
cidiecézní charity a viděl životopisy řady dětí, které usilují, snaží se, často velmi tvrdě pracují a touží po vzdělání. Většinou 
jim chybí jen maličkost, pár korun pro to, aby mohly chodit do školy. 

Někdy je od úvah k činům cesta delší nebo složitější. I nám chvilku trvalo, než jsme našli příležitost učinit ten poslední 
krok a „adoptovat“ svého studenta. Naše nakladatelství vydává každoročně řadu publikací – Pomocníků, knih a časopisů. 
V posledním čísle Kazuistik v pneumologii publikoval svůj článek o legislativě a kouření také pan Přemysl Sobotka, předse-
da Senátu PS ČR. Když jsme mu nabídli autorský honorář, vzdal se jej s tím, že jej máme věnovat na všeobecně prospěšné 
účely. Nejde o žádnou horentní sumu, koneckonců každý ví, že z autorských honorářů v České republice ještě nikdo nezbo-
hatl, ale jde o jasné gesto – byl první, kdo tak učinil. A tak jsme najednou stáli před skutečností, že již není čas váhat. 

Takže jsme neváhali. Od dnešního dne je Nakladatelství GEUM odpovědné za pomoc jednomu mladému muži ve vzdá-
lené Ugandě při jeho úsilí vystudovat a stát se strojním inženýrem. Děkuji svým kolegům i panu Přemyslu Sobotkovi za 
podporu.

Karel Vízner, šéfredaktor

O vzdělání
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Vzdělávání sester

Kontinuální vzdělávání
sester v diabetologii

Jaroslava Kreuzbergová
FN Plzeň, předsedkyně diabetologické sekce ČAS

V Česku bývá dobrým zvykem kritizovat všechno a všechny okolo sebe. Není to 
sice příliš tvůrčí, ale je to bohužel u nás v Čechách „in“. Na otázku „jak se máš“ 
se očekává odpověJ „nic moc“ nebo něco na tento způsob, ostatní odpovědi jsou 
hodnoceny jako „podezřelé“. V anglicky mluvících zemích se odpovídá na „How 
are you“ v drtivé většině „I am fine“ a v Německu, abychom nechodily milé ko-
legyně tak daleko, na „Wie get es Ihnen“ pouze „gut, gut“. Zdá se vám to pokry-
tecké? Óóó, ono to naše „nic moc“ není o nic výpovědnější či upřímnější, za to je 
pesimističtější…

Česko papežštější než papež?

Jak to souvisí se vzděláváním? Sou-
visí. Když vstoupil v platnost zákon
96/2004 Sb. a s ním související vyhláš-
ky 423 a 424/2004 Sb. a vyšlo najevo, 
že pokud chceme pracovat samostatně 
v pozici sestry na diabetologii, budeme 
muset být od 1. 4. 2006 zaregistrované 
a svoji registraci nejdéle po šesti letech 
obnovovat za pevně stanovených pravi-
del (viz internetové adresy o registraci), 
mnohé z nás to považovaly za „zbyteč-
nou buzeraci“, „kde že na shánění kre-
ditů při té práci seženeme čas“, a vůbec 
„za to, jak jsme placené, ještě platit dal-
ší vzdělávání a 500 korun za registraci“ 
je fakt hrozné… Je pravdou, že způsob, 
který byl v Česku vybrán, je odlišný od 
některých zemí, jako je například Francie 
či Německo. U nás byl použit spíš ang-
licko–holandský model, který je v rámci 
EU považován za sice náročný, ale vel-
mi dobře propracovaný. A ruku na srd-
ce mé kolegyně, nezbývá nám než naše 
„nic moc“ spojit s anglickým „I’m fine“ 
a dát se do toho. Mnohé z vás už jsou 
zaregistrované a další už na svoji regis-
traci čekají.

Pokud vám ještě potvrzení o zaregistro-
vání nedošlo poštou, můžete si je ověřit na 
webové adrese: https://195.113.192.195/
registr/publicEnter.aspx.

Pokud tomu tak není, je opravdu nej-
vyšší čas podat žádost. Pokud byste ne-
věděly jak, postup nejdete na webové 
adrese: http://www.instrumentarky.cz/
?file=clanek_detail&id=363&PHPSESSID
=40428966b2588ca9c7425d00ec3ae792.

Ze zákona je povinnost vás úřadem za-
registrovat, pokud jsou všechny náleži-
tosti v pořádku, do 30 dnů po obdržení 
žádosti. Pokud se ovšem rozhodnete ne-
registrovat se vůbec, může vašemu za-
městnavateli vzniknout problém, jakým 
způsobem zabezpečí odborný zdravot-
ní dohled nad vaší prací (je odpovědný 
za zaměstnávání pouze kvalifikovaných 
pracovníků – viz zákon 96/2004 Sb.) 
a rozhodně budete, alespoň ve státním 
zdravotnickém zařízení, hůře finančně 
zařazeny. 

Jste-li tedy už zaregistrované, máte 
čtyři až šest let na to, abyste posbíraly 40 
kreditů do povinnosti obnovení registra-
ce. O obnovení byste měly požádat 120 
dní před jejím vypršením. Kredity získáte 
absolvováním seminářů (za aktivní účast 
je jich samozřejmě více) nebo publiková-
ním vlastní práce v odborných časopisech, 

nebo i knihách. Získat lze například 1–15 
kreditů za akci (viz web http://www.cnna.
cz/kreditni_komise_informace.php). 

Akreditované semináře (akreditaci udě-
luje Kreditní komise ČAS) a další odborné 
akce v současné době organizuje mnoho 
společností, odbornými společnostmi, 
jako je například diabetologická, počí-
naje, zdravotními školami nebo zaměst-
navateli, někde i odbory konče. Účast na 
těchto akcích je zpravidla placená, ale je-
jich finanční hodnota se značně liší tím, 
kdo akci organizuje a je-li sponzorována 
firmami, kterým je zákonem umožněno 
podporovat vzdělávání. Váš zaměstnava-
tel vás může finančně podpořit, ale není 
povinen tak učinit. Za své vzdělávání 
jsme odpovědny jen a jen my. Je také ob-
vyklé, že členky profesní organizace ČAS, 
je-li tato organizace také organizátorem 
vzdělávací akce, mají slevu. 

Odborné akce jsou inzerovány na mno-
ha místech na internetu i v nejrůznějších 
odborných časopisech, jako jsou Floren-
ce, Sestra a samozřejmě Sestra v diabe-
tologii. Jsou zpravidla velmi zajímavé 
a rozhodně se na nich lze dozvědět mno-
ho nového, co naši práci může zdokona-
lit. Z toho má pak profit především náš 
klient – pacient, ale nejen on, i my samy 
pak máme ze své práce dobrý pocit, kte-
rý je nesmírně důležitý k dobré kvalitě 
našeho života. A v neposlední řadě je to 
i náš zaměstnavatel, který tak získá kva-
lifikovaného spolupracovníka, na kterého 
se může spolehnout. Takže na závěr snad 
můžeme konstatovat, že protentokrát 
nejsme v Česku „papežštější než papež“, 
nýbrž že v tomto případě si můžeme říci 
s latinským příslovím: „Dura lex, sed lex“ 
– tvrdý zákon, ale zákon, nebo ještě lépe 
„Non scholae, sed vitae discimus“ – ne 
pro školu, ale pro život se učíme.
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Zákon 96/2004 Sb. platí od 1. 4. 2004
Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s posky-
továním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhláška 423/2004 Sb. platí od 30. 6. 2004 
Vyhláška, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu 
zdravotnických pracovníků

Vyhláška 424/2004 Sb. platí od 30. 6. 2004
Vyhláška, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků

Kde najdeme výše jmenované zákony a vyhlášky:
http://96.wz.cz/96_2004_znenie.htm
http://www.ikem.cz/www?docid=1001332
http://www.eukvalifikace.cz/source.php?source=59
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?sn=y&hledany=423&refid=0&key=20041007tOwE6eGfwFtQXRG1&zdroj=sb04423&cd=3&typ=r
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?sn=y&hledany=96%2F2004&zdroj=sb04096&cd=3&typ=r

Kde najdeme aktuální informace o registraci:
http://www.instrumentarky.cz/?file=clanek_detail&id=363&PHPSESSID=40428966b2588ca9c7425d00ec3ae792
https://195.113.192.195/registr/
https://195.113.192.195/registr/publicEnter.aspx

Kde najdeme aktuální informace o získání kreditů:
http://www.cnna.cz/kreditni_komise_informace.php

Informace o registraci

Vzdělávání sester
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Sestra v diabetologii vyšla poprvé 
loni v září, nyní máte v rukou první le-
tošní číslo a dále bude pokračovat se 
čtvrtletní periodicitou. Přípravě časopi-
su však předcházela řada analýz, mimo 
jiné i průzkum mezi účastnicemi jedná-
ní sesterské sekce na 41. Luhačovických 
diabetologických dnech v dubnu 2005. 
Výsledky byly natolik zajímavé, že si je 
dovoluji prezentovat v podobě krátké-
ho článku. Vypovídají totiž o tom, jak 
by měl vypadat časopis, který si přeje-
te odebírat.

Dotazníkové šetření bylo uspořádá-
no ve spolupráci se sekcí sester České 
diabetologické společnosti a na jeho 
základě jsme získali odpovědi od 116 
zdravotních sester. Zadavatelem prů-
zkumu byla sekce sester ČDS a naklada-
telství Geum, byl znám jeho účel (ovliv-
nění podoby vznikajícího časopisu pro 
zdravotní sestry) a respondenti mohli 
zvolit uvedení svého jména nebo zůstat 
anonymní. Testovali jsme preferovaná 
témata, formáty článků, ale také třeba 
i únosnou cenu časopisu a ochotu au-
torsky do něj přispívat.

Výsledky průzkumu prokázaly velký 
zájem o vznik specializovaného fóra pro 
zdravotní sestry v diabetologii a jedno-
značný zájem o odborně edukační cha-
rakter časopisu. Z hlediska vašich záj-
mů jednoznačně vítězila témata úzce 
související s vaší odborností (léčba dia-
betu a jeho komplikací) a naopak zcela 
propadla témata nemedicínská (např. 
zábavná příloha). Preferované formáty 
článků (kazuistiky, přehledové články, 
produktové informace) pak dotváře-
ly obraz žádané podoby časopisu jako 
periodika soustředěného na vaše další 
vzdělávání a spjatého s vaší odbornos-
tí. Podrobnější tématické návrhy pak 
přinesly řadu podnětů, kam zaměřit re-
dakční pozornost při získávání odbor-
ných příspěvků. 

Milým překvapením bylo i množství 
sester (26 %), které jsou při své nároč-
né práci, ochotny do časopisu autorsky 
přispívat.

Tabulka a graf č. 1: Jaké náměty článků preferujete?

Legenda: počet respondentů % respondentů

a. edukace diabetiků 108 93,1

b. dietní léčba diabetiků 108 93,1

f. léčba komplikací diabetu, např. diabetická noha 107 92,2

c. pohybová léčba diabetiků 94 81,0

d. farmakoterapie diabetu 94 81,0

j. obezita 89 76,7

e. ošetřovatelská péče, HomeCare 84 72,4

h. hypertenze 77 66,4

g. lázeňská léčba diabetu 70 60,3

i. dyslipidémie 68 58,6

k. nemedicínská témata (např. zábavná příloha…) 30 25,9

Komentář: jednoznačně „diabetologická“ témata, jako je edukace diabetiků, pohyb, dieta, farmakotera-
pie diabetu a podobně, byla preferována ve velmi vysoké míře. Poněkud překvapivé je, že ostatní složky 
metabolického syndromu (dyslipidémie, hypertenze) byly ve vašem zájmu opomenuty více, než odpovídá 
provázanosti problematiky diabetu v širším pojetí metabolického syndromu. Z hlediska každodenní praxe 
je zřejmě pro vás o něco zajímavější otázka ošetřovatelské péče a HomeCare než lázeňská léčba diabetiků. 
Prakticky úplný propad nemedicínských témat naznačuje, kam by měl časopis směřovat – tedy do oblasti 
vaší profese. Je to koneckonců racionální volba, časopis z vašeho oboru je jen jeden, pro zábavu je možné 
vybrat podle zájmu a vkusu některý z mnoha desítek titulů na novinových stáncích…

Legenda: počet respondentů % respondentů

ano 30 26

ne 60 51

nevím 2 2

neuvedeno 24 21

Komentář: nezasvěcenému by se mohlo zdát, že 51 % sester, které nejsou ochotny nebo se necítí kvalifi-
kovány publikovat své zkušenosti v oborovém periodiku, je hodně. Osobně však pokládám za fascinující, 
že při náročnosti práce zdravotní sestry v praxi a znalosti provozu v našich ambulancích a nemocnicích je 
26 % z vás ochotno při této vytíženosti najít čas, sednout si a připravit článek do tisku a udělat tak „něco 
navíc“ ke své profesi. Zřejmě to s naším zdravotnictvím nebude až tak zlé…

Tabulka a graf č. 2: Jste ochotni autorsky spolupracovat na přípravě časopisu?

Redakční zprávy

Jaký časopis si přejete?

Karel Vízner
Nakladatelství GEUM
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Tabulka a graf č. 3: Jaké typy článků preferujete?

Legenda: počet respondentů % respondentů

a. stránky určené pro informace sekce sester ČDS 110 95

b. kazuistiky 96 83

e. produktové informace 85 73

c. přehledové články 80 69

d. zprávy 72 62

i. reportáže 60 52

f. komentáře 56 48

g. ohlasy 55 47

h. recenze literatury 39 34

j. křížovky, testy, kvízy, soutěže o ceny 37 32

Komentář: je zjevné, že komentáře, ohlasy, křížovky a reportáže od našeho časopisu spíše neočekáváte, ale-
spoň dobře polovina z vás. Naopak téměř všichni by rádi četli kazuistiky, produktové informace a přehledové 
články. Snaha mít vlastní prostor pro komunikaci a sdělení sekce sester ČDS je zjevná a pochopitelná.

Komentář: předplatné za odborný časopis je ochotna platit drtivá většina z vás. Jen ojediněle se domnívá-
te, že by měl být pro zdravotníky zdarma (zřejmě hrazen z prostředků sekce sester nebo z inzerce) nebo 
nechcete časopis odebírat (2 odpovědi). Z těch, kteří odpověděli na naši otázku udáním konkrétní výše 
předplatného jsme sestavili výše graf č. 4. Je možné, že některé odpovědi (např. 20 resp. 30 Kč) odpovídají 
ceně za 1 výtisk, naopak jiné (1 000 Kč) předpokládají jinou periodicitu. Přesné zadání otázky znělo: Jaké 
roční předplatné jste ochotni zaplatit za časopis se čtvrtletní periodicitou a rozsahem 32 stran. Většina od-
povědí (80 % z vás) se pohybovala v rozmezí 100  –  300 Kč. Věříme, že zvolená cena předplatného (136 Kč) 
vyhoví většině předplatitelů. Současně se snažíme zajistit i alternativní financování předplatného formou 
sponzorovaného předplatného (farmaceutické firmy).

Graf č. 4: Jaká by měla být cena předplatného?

Redakční zprávy
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Diabetická retinopatie je závažná pozdní komplikace diabetu, která postihuje 11 % z celkového počtu diabetiků v České re-
publice. Toto onemocnění vede k vážnému zhoršení zraku až slepotě. Zhoršení zraku při léčbě diabetu je značný problém, se 
kterým se mnozí pacienti nedokážou vypořádat. Vedle problémů s léčbou diabetu je nutné si poradit v běžném životě napří-
klad se sebeobsluhou či orientací v prostoru. Okolí takto postiženého často neví, jak se k němu chovat, a slabozraký či nevi-
domý pacient se za svůj handicap stydí a straní se společnosti. Zdravotnický personál se mnohdy chová nevhodně a neví, jak 
těmto pacientům poradit. Jednou z možností, jak mohou zdravotní sestry pomoci, je informovat o společnostech, které takto 
postiženým pomáhají v začlenění zpět do aktivního života. K takovým organizacím patří Tyfloservis.

Posláním obecně prospěšné společnosti Tyfloservis je podpora integrace nevidomých a slabozrakých lidí do společnosti pro-
střednictvím intervencí zaměřených na samotné nevidomé a slabozraké, osoby jim blízké a širokou laickou i odbornou veřej-
nost. Tyfloservis se snaží vybavit zrakově postiženého člověka staršího patnácti let takovými dovednostmi a informacemi, aby 
byl schopen v maximální možné míře samostatně naplňovat své životní potřeby, získal přiměřené sebevědomí, zaměřil se na 
možnosti svého dalšího rozvoje, ale dokázal též rozpoznat své meze a nebát se požádat o pomoc.

(vhavl)

Sekce sester

Tyfloservis
http://www.tyfloservis.cz

• Organizační a metodické centrum
Krakovská 21, 110 00 Praha 1

• Ředitel Tyfloservisu, o. p. s.
PhDr. Josef Cerha
tel.: (+420) 221 462 364
fax: (+420) 221 462 361
e-mail: centrum@tyfloservis.cz 

• Metodik specialista
Mgr. Iveta Langrová, diplom. soc. prac.
tel.: (+420) 221 462 368
e-mail: langrova@tyfloservis.cz

Mgr. Igor Slouka
tel.: (+420) 221 462 366
e-mail: slouka@tyfloservis.cz

• Psycholog
PhDr. Zbyněk Galvas
tel.: (+420) 221 462 366
e-mail: galvas@tyfloservis.cz

• Fundraising & public relations
Mgr. Eva Machová
tel.: (+420) 221 462 367
e-mail: machova@tyfloservis.cz

• Sekretariát
Barbora Šedivá
tel.: (+420) 221 462 365
e-mail: centrum@tyfloservis.cz

• Krajská ambulantní střediska
BRNO
Chaloupkova 7, 612 00
tel./fax: (+420) 541 212 810 
e-mail: brno@tyfloservis.cz
Vedoucí střediska: Ing. Bc. Petr Karásek 

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Zachariášova 6, 370 04
tel./fax: (+420) 387 331 598 
e-mail: c.budejovice@tyfloservis.cz
Vedoucí střediska: Hana Jiroušková

HRADEC KRÁLOVÉ
M. Horákové 549, 500 06
tel./fax: (+420) 495 273 636 
e-mail: h.kralove@tyfloservis.cz
Vedoucí střediska: Mgr. Martina Šonská

JIHLAVA
Benešova 46, 586 01
tel./fax: (+420) 567 307 571 
e-mail: jihlava@tyfloservis.cz
Vedoucí střediska: Bc. Jana Kuczová

KARLOVY VARY
Mozartova 6, 360 20
tel./fax: (+420) 353 236 068 
e-mail: k.vary@tyfloservis.cz
Vedoucí střediska: Ladislava Šporová

LIBEREC
Dr. M. Horákové 9, 460 01
tel./fax: (+420) 485 109 990 
e-mail: liberec@tyfloservis.cz
Vedoucí střediska: Jitka Fajmonová

OLOMOUC
I. Pavlova 69, 779 00, tel.: (+420) 585 428 
111, fax: (+420) 585 415 130 
e-mail: olomouc@tyfloservis.cz
Vedoucí střediska: Mgr. Veronika Haiclová 

OSTRAVA
Sadová 5, 702 00
tel./fax: (+420) 596 783 227 
e-mail: ostrava@tyfloservis.cz
Vedoucí střediska: Mgr. Bohumil Bocviňok

PLZEŇ
Tomanova 5, 301 00
tel./fax: (+420) 377 423 596 
e-mail: plzen@tyfloservis.cz
Vedoucí střediska: Mgr. Irena Macháčková 

PRAHA
Krakovská 21, 110 00
tel.: (+420) 221 462 362
fax. (+420) 221 462 361
e-mail: praha@tyfloservis.cz
Vedoucí střediska: Mgr. Pavlína Šumníková 

ÚSTÍ nad LABEM
Prokopa Diviše 5, 400 01
tel./fax: (+420) 475 201 777 
e-mail: usti@tyfloservis.cz
Vedoucí střediska: Bc. Nikol Aková 

ZLÍN
Burešov 4886, 760 01
tel.: (+420) 577 437 133 
e-mail: zlin@tyfloservis.cz
Vedoucí střediska: Petr Mach

Nadace prospěšné slabozrakým a nevidomým
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U příležitosti 42. Diabetologických dnů v Luhačovicích, které se konají 20. – 22. 4. 2006, proběhne v pátek 21. 4. 2006
XII. pracovní setkání sester ČDS.

Aktivní účast potvrJte do 28. 2. 2006 na adresu: Léčebný dům Morava, Alena Koutná, 763 26 Luhačovice.
(vhavl)

XII. pracovní setkání sester ČDS

Sekce sester

Na jiném místě tohoto časopisu píše paní Jaroslava Kreuzbergová o vzdělávání sester. Líbí se mi její, u nás ne zcela běž-
ný přístup ke vzdělávání a vlastní odpovědnosti. Má pravdu v tom, že cokoli vezmeme formálně nebo „ošvindlujeme“, po-
škozuje především nás samotné, naše znalosti, profesionalitu, sebedůvěru. Učíme se především pro sebe a systémy, lepší 
nebo horší, nám v tom mohou pomáhat, ale určitě nic neudělají za nás. Každá svoboda, každá pravomoc by měla jít ruku 
v ruce s naší odpovědností. Povolání zdravotní sestry je stejně krásné a obohacující jako náročné a vyčerpávající. Naše se-
bedůvěra založená na skutečných znalostech a dovednostech v něm může pomoci.

Během závěru loňského roku jsem měl možnost navštívit dva semináře určené pro vzdělávání sester. U obou jsem měl 
pocit, že organizátoři i účastníci berou svou práci vážně, že se scházejí ne kvůli bodům do registrace a čárce na účastnic-
kém listě, ale aby se něco naučili, dozvěděli, poznali.

8. prosince uspořádala odborová organizace ve Fakultní nemocnici v Brně pro sestry různých odborností seminář „Pacient 
diabetik – komplexní péče“. Čekal jsem v sále pár sester, a tak mě přibližně 200 posluchačů poněkud překvapilo. Přednášeli 
nejen lékaři odpovídajících odborností – diabetoložka a vedoucí brněnského Diabetologického centra, internista-kardiolog, 
ale především zdravotní sestry ze specializovaných pracovišR, které měly ostatním co říci ze svého oboru a rozšířit tak je-
jich obzory. Témata byla tradiční a zahrnovala většinu základních problémů diabetu – dietu a dietní postupy u diabetiků, 
pohyb, základní farmakologické postupy i pomůcky, péči o nohy, léčbu a ošetřování komplikací. Mezi sponzory jsem zazna-
menal společnosti Eli Lilly a B. Braun.

Druhým prosincovým seminářem, který jsem v zastoupení Sestry v diabetologii navštívil (ovšem zde spíše jako spřátelený 
partner než jako prostý návštěvník), byl seminář organizovaný Sekcí sester ČDS a Diabetologickou sekcí ČAS. Komorní se-
minář v hotelu Brno v pražském Karlíně byl věnován tématu Nefropatie u diabetu. Skvěle zvládnutý a odborně vysoce hod-
notný program byl určen především sestrám v diabetologii. MUDr. Kožnarová podrobně rozebrala problematiku diabetické 
nefropatie a nefrotického syndromu, následovaly zkušenosti a informace o hemodialýze a peritoneální dialýze. V druhém 
dni semináře pak navázaly podrobnější informace o diabetické dietě při onemocnění ledvin a pro dialyzované. Související 
tématika obsáhla problém transplantací, urologických onemocnění a erektilní dysfunkce. Organizátorky pravděpodobně 
vědí, že člověk nejlépe vnímá v příbězích, a proto nechyběly atraktivní kazuistiky ilustrující problematiku.

Některé prezentace z těchto seminářů přineseme v budoucnu také na stránkách našeho časopisu.
Karel Vízner

Odborné semináře

Obr. č. 1: R. Eysseltová, předsedkyně POUZP FN 
Brno-Bohunice uvádí seminář

Obr. č. 2: MUDr. R. Kožnarová přednáší o diabe-
tické nefropatii

Obr. č. 3: Hlavní organizátorka pražského semi-
náře V. Havlová
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Velký test znalostí o diabetes mellitus 1. typu
Ve spolupráci s MUDr. Helenou Vávrovou, autorkou řady odborných knih pro lékaře i edukačních publikací pro laiky, jsme pro 

vás připravili test, na kterém si můžete vyzkoušet své znalosti o diabetu 1. typu. Dopředu je třeba sdělit, že test není jednoduchý. 
Je pravděpodobné, že jej nevyplníte na 100 % správně. Možná, že budete muset využít k jeho vyplnění i odbornou literaturu. Ale ja-
kápak by to byla výzva a test, kdybyste dopředu věděli, že uspějete... Nech/  jsou vám případné pochyby a nejistoty při vyplňování 
testu motivací dále hledat, vzdělávat se a pracovat sami na sobě, tak jako se jí snaží být i celý tento časopis.

Test odpovídejte zatržením správné odpovědi do připravené tabulky, výsledky testu spolu se svou adresou zašlete na naši adresu 
(GEUM, P. O. Box 436, 111 21 Praha 1) nejpozději do 15. dubna 2006. Stovce vylosovaných řešitelů zašleme jako cenu zajímavou od-
bornou knihu: Vávrová, H. Dítě s diabetes mellitus v ambulanci praktického dětského lékaře. Správné výsledky, stejně jako vyhod-
nocení úspěšnosti testu, zveřejníme v příštím čísle Sestry v diabetologii. 

Příloha – test

1. inzulín je produkován:
a. B buňkami Langerhansových ostrůvků
b. A buňkami Langerhansových ostrůvků
c. D buňkami Langerhansových ostrůvků
d. A, D a B buňkami Langerhansových 

ostrůvků

2. C-peptid:
a. je spojovacím peptidem mezi řetězci 

A a B v molekule proinzulínu
b. je spojovacím peptidem mezi řetězci 

A a B v molekule inzulínu
c. jeho sekrece zůstává zachovaná i po 

destrukci B buněk
d. je nezbytný pro působení inzulínu

3. molekula inzulínu:
a. je bílkovinná molekula tvořená 3 ře-

tězci – A, B a C
b. je bílkovinná molekula složená z 15 

aminokyselin
c. je bílkovinná molekula tvořená 2 ře-

tězci A a B, navzájem spojených bi-
sulfidickými můstky

d. je bílkovinná molekula tvořená 
řetězci A a B, navzájem spojených
C-peptidem

4. nejmocnějším stimulátorem sekrece 
inzulínu je:
a. hladovění
b. glukóza podaná perorálně
c. aminokyseliny
d. mastné kyseliny

5. diabetes mellitus 1. typu je:
a. stav chronické hyperglykémie způsobe-

ný nedostatečnou účinností inzulínu
b. stav chronické hyperglykémie způ-

sobený nedostatkem inzulínu
c. stav chronické hyperglykémie způso-

bený nedostatkem i nedostatečnou 
účinností inzulínu

d. stav chronické hyperglykémie způ-
sobený nadbytkem stresu

6. diabetes mellitus 1. typu vzniká:
a. destrukcí B buněk v procesu, který 

označujeme jako autoimunitní de-
strukce

b. vrozenou méněcenností B buněk
c. sníženým počtem B buněk při naro-

zení
d. toxickým účinkem fenylalaninu

7. diabetes mellitus 1. typu:
a. je autosomálně dominantně dědičné 

onemocnění
b. genetické faktory se u něj vůbec ne-

uplatňují
c. dědičnost je vázána na X chromozom
d. je výsledkem vlivů jak genetických 

tak vlivů zevního prostředí

8. mezi klinické známky hyperglykémie 
nepatří:
a. žízeň
b. žízeň, časté močení, sklon k infekcím
c. žízeň, časté močení, poruchy vizu
d. tachykardie, bledost, studený pot

9. mezi klinické známky neléčeného dia-
betes mellitus 1. typu nepatří:
a. úbytek na váze
b. Kussmaulovo dýchání
c. polydipsie
d. horečka

10. inzulín je anabolický hormon, který:
a. stimuluje rozpad bílkovin a tuků
b. umožňuje vstup glukózy do inzulín-

senzitivních  buněk

c. podporuje ketogenezi
d. podporuje glykogenolýzu

11.  bazální sekrece inzulínu:
a.  tvoří zhruba polovinu celkové denní 

produkce inzulínu
b.  zdravý člověk nemá žádnou bazální 

sekreci inzulínu
c.  zdravý člověk má bazální sekreci in-

zulínu jen v noci
d.  zdravý člověk má bazální sekreci in-

zulínu jen ve dne

12.  počet inzulínových receptorů v inzu-
línsenzitivních tkáních:

a. se nemění
b. při inzulínorezistenci se počet recep-

torů zvyšuje
c. dá se měřit pomocí kontinuálního 

monitorování glykémie
d. při inzulínorezistenci se počet recep-

torů snižuje

13. diagnostická kritéria diabetes melli-
tus 1. typu – pokud jsou symptomy:

a. glykémie 11,1 mmol/l a více ve 2 růz-
ných dnech

b. glykémie nalačno 7 mmol/l a více ve 
2 různých dnech

c. glykémie za 2 hodiny po jídle nebo 
v oGTT 11,1 mmol/l a více

d. náhodná hyperglykemie ≥ 11,1mmol/l
a/nebo glykémie nalačno ≥ 7 mmol/l
(plazma)

14. iniciální manifestací diabetes melli-
tus 1. typu je:

a. postprandiální hyperglykémie
b. preprandiální hyperglykémie
c. postprandiální hypoglykémie
d. preprandiální hypoglykémie
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15.  mezi katabolické hormony nepatří:
a. glukagon
b. adrenalin
c. glukokortikoidy
d. inzulín

16.  při hladovění se:
a. sekrece inzulínu zvyšuje
b. sekrece inzulínu nemění
c. sekrece inzulínu snižuje 
d. snižuje se glykogenolýza

17.  po jídle:
a. sekrece inzulínu klesá
b. sekrece inzulínu se nemění
c. zvyšuje se periferní utilizace glukózy
d. snižuje se periferní utilizace glukózy

18. ketokyseliny se objevují v orga-
nismu:

a. po jídle
b.  při nedostatku inzulínu
c.  jen u zdravých lidí
d.  vznikají při katabolismu bílkovin

19.  hluboké Kussmaulovo dýchání bývá 
nejčastěji zaměněno za:

a. asthma bronchiale
b. hluboký spánek
c. mentální anorexii
d. náhlou příhodu břišní

20. zvracení při ketoacidóze bývá nej-
častěji zaměněno za:

a. požití jedovatých hub
b. náhlou příhodu břišní
c. pylorostenózu
d. gastroenteritis

21.  polyurie při hyperglykémii bývá nej-
častěji zaměněna za:

a. diabetes insipidus
b. infekce močových cest
c. zlozvyk
d. prochlazení

22.  deficit inzulínu vede:
a. ke zvýšené glykogenolýze
b. ke snížené lipolýze
c. ke zvýšené periferní utilizaci glu-

kózy
d. ke snížené novotvorbě (glukoneoge-

neze)

23.  k charakteristice ketoacidózy nepatří:
a. hyperglykémie
b. acidóza
c. ketonémie
d. alkalóza

24.  diabetická ketoacidóza nevede:
a. k rozvratu vnitřního prostředí
b. k dehydrataci
c. k deficitu draslíku
d. k snížené produkci kyseliny acetoc-

tové

25.  humánní inzulín se vyrábí:
a. z lidské slinivky břišní
b. rekombinantní DNA technikou
c. při výrobě se používá bakterií ze sku-

piny Streptococcus beta hemolyticus
d. biochemickou syntézou z volných 

aminokyselin

26. mezi krátce působící inzulíny ne-
patří:

a. Actrapid HM
b. Humulin R
c. Insuman Rapid
d. Humulin N

27.  mezi inzulínová analoga s krátkým 
účinkem nepatří:

a. Humalog
b. NovoRapid
c. Apidra
d. Levemir

28.  NPH inzulíny:
a. jsou inzulíny s krátkým účinkem
b. depotizace (prodloužení účinku) je 

dosaženo přidáním protaminu
c. depotizace (prodloužení účinku) je 

dosaženo přidáním zinku
d. nemohou se mísit s krátce působící-

mi inzulíny

29.  mezi středně dlouho působící inzu-
líny nepatří:

a. Insulatard HM
b. Insuman basal
c. Lantus
d. Humulin N

30.  po s.c. aplikaci se inzulín nejrychleji 
vstřebává:

a. z paže
b. z hýždě
c.  z břicha
d.  ze stehna

31. NovoPen Junior dávkuje inzulín: 
a.  po 1 IU
b.  po 0,5 IU
d. po 0,25 IU
e. po 2 IU  
 

32.  nástup účinku krátce působících 
analog inzulínu je:

a. za 30 minut od s.c. aplikace
b. okamžitě po s.c. aplikaci
c. za 45 minut od s.c. aplikace
d. 10  –20 minut od s.c. aplikace

33.  20 IU Mixtardu 30 HM obsahuje:
a. 6 IU rychlého a 14 IU NPH inzulínu
b. 7 IU rychlého a 13 IU NPH inzulínu
c. 6 IU inzulínového analoga s krátkým 

účinkem a 14 IU inzulínového analo-
ga s dlouhým účinkem

d. 2 IU rychle působícího inzulínu 
a 18 IU depotního inzulínu

34.  Lantus má vrchol účinku:
a. za 6 –8 hodin od aplikace
b. za 12 hod od aplikace
c. za 15 minut od aplikace
d. nemá vrchol účinku

35.  pomalu působící analoga inzulínu 
(Lantus, Levemir):

a. můžeme mísit ve stříkačce s jinými 
inzulíny

b. můžeme mísit ve stříkačce jen s rych-
lými analogy inzulínu

c. jsou zakalené
d. nemůžeme je mísit s žádnými inzu-

líny či analogy inzulínu

36.  glykovaný hemoglobin je ukazate-
lem kompenzace glykémie:

a. posledních 14 dnů
b. posledních 6 měsíců
c. není ukazatelem kompenzace 
d. posledních 2 měsíců

37.  mikroalbuminurie: 
a. znamená přítomnost specifického 

mikroalbuminu v moči
b. nazývá se také febrilní proteinurie
c. hladina v rozmezí 300  –500 µg/min/

1,73 m2 je ukazatelem incipientní 
nefropatie

d. vyšetření mikroalbuminurie je klí-
čovou metodou k zachycení časných 
renálních změn

38.  sacharidy by měly tvořit v jídelníčku 
diabetika:

a. 20–30 %
b. 50–60 %
c. 40–50 %
d. měly být ze stravy zcela vyloučeny

39.  mezi monosacharidy nepatří:
a. glukóza
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b. fruktóza
c. sacharóza
d. galaktóza

40.  1 výměnná jednotka:
a. odpovídá 15 g sacharidů
b. odpovídá 20 g sacharidů
c. lze ji vyměnit za 250 ml mléka
d. lze ji vyměnit za krajíc chleba

41.  možné příčiny hypoglykémie:
a. nedostatek inzulínu
b. nadbytek inzulínu
c. nadbytek sacharidů
d. stres

42.  late onset hypoglykémie: 
a. znamená, že se hypoglykémie nedo-

staví
b. znamená, že se hypoglykémie dosta-

ví až po několika hodinách po spor-
tovním výkonu (i např. po 12 hodi-
nách)

c. znamená, že se hypoglykémie dosta-
ví v průběhu tělesné zátěže

d. je vždy asyptomatická

43.  první pomoc u pacienta s diabetes mel-
litus v hypoglykémii, který nepolyká:

a. podání glukagonu
b. podání Hydrocortizonu
c. nasypat cukr na sliznice
d. pokusit se nalít do úst sladký nápoj

44.  Somogyi fenomén:
a. je způsoben účinkem růstového hor-

monu nad ránem
b. znamená vzestup glykémie v noci, 

pokles glykémie ráno
c. je způsoben slábnoucím účinkem de-

potního inzulínu nad ránem
d. je způsoben aktivací antiinzulárních 

hormonů při noční hypoglykémii

45.  při glykémii 15 mmol/l a více:
a. je třeba ihned pacienta hospitalizo-

vat
b. je třeba ihned zvýšit dávku inzulínu
c. je třeba ihned vyšetřit ketolátky 

v moči a pokud jsou pozitivní ihned 
zvýšit dávku inzulínu, popřípadě při-
dat extradávku inzulínu

d. ihned podat glukagon

46. diabetes mellitus 1. typu se často sdru-
žuje s jinými autoimunitními nemo-
cemi, ke kterým nepatří:

a. autoimunitní tyreoiditida
b. celiakie
c. Addisonova choroba
d. retinopatie

47.  v dětském věku se výhradně vysky-
tuje jen:

a. diabetes mellitus l. typu
b. diabetes mellitus 2.typu
c. MODY diabetes
d. v dětském věku se nejčastěji vyskytu-

je diabetes mellitus l. typu, ale může 
vzniknout i MODY a diabetes melli-
tus 2. typu

48.  Frederick Grant Banting (1889    –1941):
a. je nositel Nobelovy ceny za objev in-

zulínu
b. je první pacient léčený inzulínem
c. vyrobil jako první depotní inzulín
d. na počest jeho úmrtí je 14. listopad 

Světovým dnem diabetu

Autorkou testu je MUDr. Helena Vávrová
© GEUM, 2006 (Sestra v diabetologii)
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